การระบุวนั ทีบ่ นฉลากอาหารในการค้ าปลีก
ข้อบังคับ 6 CCR 1010-2: สถานประกอบการจาหน่ายอาหารค้าปลีก

อาหารชนิดใดทีม่ คี ุณสมบัตทิ ุกอย่ างตรงตามต่ อไปนี้ ต้ องมีการระบุวนั ทีบ่ นฉลาก
อาหารที่มีโอกาสเป็ นอาหารอันตรายซึ่งจาเป็ นต้อ
งมีการควบคุมเวลาและอุณหภูมิสาหรับอาหารที่ป
ลอดภัย และ

ปัจจัยความเสี่ ยงห้ าประการ
สาเหตุที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่ วยมากที่สุ
ดห้าประการ:
อุณหภูมิการเก็บที่ไม่ถกู ต้องเหมาะสม
การปรุ งที่ไม่สุกมากพอ
อุปกรณ์ปนเปื้ อน
อาหารที่มาจากแหล่งที่ไม่ปลอดภัย
สุ ขอนามัยส่ วนบุคคลที่ไม่ดี
อาหารสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทานที่เก็บรักษาไว้เ
กินกว่า 7
วันสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดอาการเจ็บป่ วย

การระบุวนั ทีบ่ นฉลากลดการเติบโตของแบ
คทีเรียให้ อยู่ในระดับตา่ สุ ด
การระบุวนั ที่บนฉลากสามารถจากัดการเติบโตของแ
บคทีเรี ยลิสเตอเรี ย โมโนไซโตเจนส์ (Listeria
monocytogenes)
ซึ่งเป็ นแบคทีเรี ยที่เติบโตได้แม้อยูภ่ ายใต้อุณหภูมิแช่เ
ย็น
การระบุวนั ที่บนฉลากจะทาให้แน่ใจว่าอาหารว่าถูก
ทิ้งไปก่อนที่แบคทีเรี ยเหล่านี้สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเ
กิดอาการเจ็บป่ วย

อาหารสาเร็จรู ปพร้อมรับประทานโดยไม่ตอ้ งมีกา
รเตรี ยมเพิม่ เติม และ

อาหารที่เก็บนานกว่า 24 ชัว่ โมง

วิธีระบุวนั ทีบ่ นฉลาก

อาหารทีไ่ ม่ ต้องระบุวนั ทีบ่ นฉลาก

อาหารต้องถูกจาหน่าย ให้บริ การ
หรื อถูกทิ้งไปภายในเจ็ดวันหลังจากทีอ่ าหารถูกปรุ งขึ้นหรื อห
ลังจากที่เปิ ดภาชนะบรรจุ (ตัวอย่าง: อาหารที่ปรุ งขึ้นในวันที่ 1
เมษายนต้องถูกทิ้งไปในวันที่ 7 เมษายน)

อาหารบางอย่างปรุ งและบรรจุหีบห่อในโรงงานอาหารที่ผา่ นก
ารตรวจสอบแล้วไม่ตอ้ งมีการระบุวนั ที่บนฉลาก
อาหารประเภทนี้ได้แก่:

ผูป้ ระกอบการร้านอาหารสามารถเลือกวิธีการระบุวนั ที่บน
ฉลากตามความเหมาะสมกับการดาเนินการของตน
สิ่ งสาคัญคือต้องตระหนักถึงระบบใดก็ตามที่คุณใช้
ต้องสามารถเข้าใจได้ มีประสิ ทธิผล
พนักงานนามาใช้อย่างสม่าเสมอ
และชัดเจนต่อผูต้ รวจสอบของคุณในระหว่างการประเมินผ
ล
ขอแนะนาให้คุณมอบนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้พนัก
งานปฏิบตั ิตาม

• สลัดที่นาเข้าจากต่างประเทศที่มีการบรรจุล่วงหน้าเพื่อก
ารจาหน่าย
• เนยแข็งกึ่งนุ่ม – ดูรายการด้านล่าง
• เนยแข็ง – ดูรายการด้านล่าง
• ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากนม อย่างเช่น โยเกิร์ต
ครี มเปรี้ ยว และนมเปี้ ยว
• ผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง อย่างเช่น ปลาเฮอริ งดอง
ปลาคอดแห้งหรื ออบเกลือ

เนือ้ ทีน่ าเข้ าจากต่ างประเทศ
การระบุวนั ที่บนฉลากใช้กบั เนื้อที่นาเข้าจากต่างประเทศทัน
ทีที่หีบห่อเดิมถูกเปิ ด
เนื้อที่นาเข้าจากต่างประเทศที่แช่เย็นไว้
ควรซื้อในขนาดที่สามารถตัดและจาหน่ายภายในเจ็ดวันหลั
งจากที่เปิ ดห่อบรรจุ

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อสานักงานสาธารณสุ ขในพื้นที่ของคุณหรื อกรุ ณาไปที่:
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/food-code-transition

• ไส้กรอกหมักตากแห้งที่เก็บรักษาในอุณหภูมิหอ้ ง
เปปเปอโรนี และซาลามี ที่ไม่ได้ติดฉลากว่า
“กรุ ณาเก็บในตูเ้ ย็น”

"ถ้ า"

"เช่ นนั้นแล้ ว"

การจัดเตรี ยมในสถานประกอบการและเก็
บไว้ > 24
ชัว่ โมงหรื อภาชนะบรรจุเพื่อการพาณิ ชย์ถู
กเปิ ด

@ ≤ 41°F เป็ นเวลา ≤ 7 วัน

@ ≤ 41°F เป็ นเวลา ≤ 7 วัน
ลบระยะเวลาในการเตรี ยมหรื อการเปิ ดภาช
นะบรรจุเพื่อการพาณิ ชย์เพื่อแช่แข็ง

นาออกจากช่องแช่แข็ง

ตัวอย่างที่ 1: เช้ าวันที่ 1 ตุลาคม ไก่ ถูกนามาปรุ งอาหารหนึ่งตัว จากนั้นทิง้ ให้ เย็น เก็บไว้ ในตู้เย็น 2
วันทีอ่ ุณหภูมิ 41°F แล้วจากนั้นแช่ แข็ง หากไก่ ถูกนามาทาให้ ละลายในวันที่ 10 ตุลาคม
อาหารต้ องได้ รับการบริโภค จาหน่ ายหรือทิง้ ภายในเวลาเทีย่ วคืนของวันที่ 14 ตุลาคม

ตัวอย่างที่ 2: สาหรับอาหารเย็นทีเ่ สิ ร์ฟในวันที่ 14 เมษายน
มันฝรั่งอบถูกปรุ งและเก็บให้ ร้อนเพือ่ เตรียมเสิ ร์ฟ
ส่ วนทีเ่ หลือจากการบริการจะเย็นลงและเก็บไว้ ในตู้เย็นเป็ นเวลา 2 วันทีอ่ ุณหภูมิ 41°F
จากนั้นมันฝรั่งอบทีเ่ ก็บไว้ ถูกนามาทาสลัดมันฝรั่งในวันที่ 16 เมษายน
สลัดมันฝรั่งนั้นต้ องถูกบริโภคหรือทิง้ ไปภายในเวลาเทีย่ งคืนของวันที่ 20 เมษายน
ส่ วนผสมทีเ่ ก่ าทีส่ ุ ดกาหนดวันสุ ดท้ ายทีอ่ าหารสามารถนามาบริโภค จาหน่ าย หรือทิง้ ไป

วันที่

จานวนวันทีเ่ ก็บรักษา

1 ต.ค.
2 ต.ค.
3 ต.ค.
10 ต.ค.
11 ต.ค.
12 ต.ค.
13 ต.ค.
14 ต.ค.

1
2

ปรุ ง/ปล่อยให้เย็น
เก็บในความเย็นที่อุณหภูมิ 41oF
แช่แข็ง

3
4
5
6
7

ปล่อยให้กลับคืนที่อุณหภูมิ 41oF
เก็บในความเย็น
เก็บในความเย็น
เก็บในความเย็น
บริ โภค จาหน่าย หรื อทิ้ง

วันที่

จานวนวันทีเ่ ก็บรักษา

14
15
16
17
18
19
20

เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน

1
2
3
4
5
6
7

การดาเนินการ

การดาเนินการ

ปรุ ง/ปล่อยให้เย็น
เก็บในความเย็นที่อุณหภูมิ 41oF
ทาสลัดมันฝรั่ง
เก็บในความเย็น
เก็บในความเย็น
เก็บในความเย็น
บริ โภค จาหน่าย หรื อทิ้ง

รายชื่อเนยแข็งและเนยแข็งกึ่งนุ่มที่พบบ่อยที่สุดที่ได้รับการยกเว้นการระบุวนั ที่บนฉลาก
Asadero
Asiago medium หรื อเก่า
Cheddar
Colby Cotija
Gruyere
Oaxaca
Parmesan
Pecorino

Romano

Havarti

Reggiano
Stilton (แบบไม่ผา่ นการฆ่าเชื้อ)
Swiss
Asiago แบบนุ่ม
Blue
Fontina
Gorgonzola (แบบไม่ผา่ นการฆ่าเชื้อ)
Gouda

Manchego
Monterey
Muenster
Provolone
Roquefort (แบบไม่ผา่ นการฆ่าเชื้อ)

รายชื่ อครบสมบูรณ์ ของเนยแข็งที่ได้ รับการยกเว้ นการระบุวันที่บนฉลากฉบับสมบูรณ์ สามารถดูได้ ในภาคผนวกข้ อกาหนดองค์ การอาหารและยาปี 2013

วันที่ออกเอกสาร: 8/1/18

