ENVIRONMENTAL HEALTH
I NFORMATIONAL B ULLETIN
GỬI ĐẾN:

Người Điều Khiển Cơ Sở Thực Phẩm

VẤN ĐỀ: Danh Sách Cần Kiểm Điểm Trước Để Mở Cửa Trở Lại
Bản thông tin bên dưới được soạn thảo cho những người điều khiển cơ sở thực phẩm đã bị phạt treo giấy
phép vệ sinh vì cơ sở có các loại bọ ký sinh (như dán, chuột, chuột lắt). Mặc dầu trường hợp vi phạm đó
chắc chắn rất nghiêm trọng có thể ảnh hưởng trầm trọng đến cơ sở làm ăn của quý vị thì việc đó vẫn có
thể được sửa đổi và kiểm soát nhằm giảm thiểu trường hợp vi phạm trong tương lai. Những người điều
khiển cơ sở nên sử dụng danh sách bên dưới để biết chắc rằng họ đã làm mọi điều cần làm để giấy phép
vệ sinh của cơ sở được phục hoạt đúng thời hạn.
Mạnh mẽ khuyến cáo quý vị gọi cho một chuyên viên diệt các loại bọ ký sinh, nhờ họ thực hiện
việc diệt trừ các loại bọ ký sinh. Công ty diệt bọ ký sinh phải có thể diệt hết 100% loại bọ ký
sinh.
Bịt kín các khe, lỗ hở ở các bức tường nơi dán, chuột, hay chuột lắt có thể đột nhập vào từ bên
ngoài, hay vào bên trong các bức tường, hoặc làm ổ.
Hỏi dịch vụ diệt bọ rằng phải mất bao lâu để diệt trừ sự tràn vào phá hoại của loại bọ ký sinh. Nếu
cơ sở của quý vị bị dán, thì các chất hoá học diệt dán cần khoảng thời gian không bị gián đoạn từ
hai đến nhiều giờ đồng hồ mới có thể diệt dán một cách hữu hiệu.
Làm sạch những vết dơ do dán để lại trên những bức tường và dụng cụ, và phân của loại thú
gặm nhắm trên sàn nhà và ở các chỗ khác.
Thu dọn những con dán, chuột và chuột lắt bị chết.
Chùi rửa sạch sẽ và khử trùng tất cả những chỗ nào có vết dơ, phân thú, hay bọ ký sinh bị chết.
Dọn dẹp các thùng giấy dư thừa trong cơ sở.
Điều quan trọng nữa là thu dọn đồ đạc cá nhân chứa trong cơ sở nhằm ngăn ngừa sự ẩn náu của
những con dán và các loại bọ ký sinh khác.
Gọi cho chuyên viên kiểm tra y tế yêu cầu họ đến kiểm tra để được mở cửa trở lại.
Giữ bản sao tờ biên bản kiểm tra trước đó của văn phòng Y Tế và Môi Trường (Environmental
Health) và bản báo cáo của hãng diệt trừ bọ ký sinh để Chuyên Viên của Văn Phòng Y Tế và Môi
Trường xem lại trong lúc có sự kiểm tra để cơ sở được mở cửa trở lại.
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