QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE
CỦA NHÂN VIÊN NGÀNH THỰC PHẨM

Mục tiêu của quy định này đặt ra cho các nhân viên về thực phẩm, kể cả nhân viên tập sự, về
trách nhiệm của họ khi nhận ra tình trạng sức khỏe (được liệt kệ đưới đây), và phải thông báo với
người quản lý kịp thời để có biện pháp ngăn chận việc lây truyền mầm bệnh trong thực phẩm.
TÔI ĐỒNG Ý SẼ THÔNG BÁO VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ:
Khi chính mình bắt đầu xuất hiện một trong những triệu chứng sau đây, xảy ra trong lúc làm việc
hoặc bên ngoài chỗ làm việc, bao gồm ngày bắt đầu xảy ra:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiêu chảy
Ói mửa
Vàng da
Sưng họng và sốt
Vết cắt hay vết thương bị nhiễm trùng, hoặc vết thương có mủ trên bàn tay, cổ tay, hay ở
một chỗ nào khác trên cơ thể bị phơi trần ra ngoài, hoặc ở chỗ nào đó trên cơ thể mà vết
cắt hay vết thương không được băng lại một cách phù hợp (như vết thương phỏng hay
nhiễm trùng dù nhỏ)

Chẩn đoán mầm bệnh từ bác sĩ:
Bất cứ khi nào được chẩn đoán đã bị nhiễm:
1.
2.
3.
4.

Vi khuẩn Norovirus
Thương hàn/ Typhoid fever (Salmonella typhi)
Lỵ trực khuẩn / Shigellosis (Shigella spp. infection)
Vi khuẩn đại tràng E.Coli nhóm O157:H7 hoặc vi khuẩn thuộc nhóm EHEC gây xuất
huyết ruột hoặc chủng E.coli có khả năng sản sinh độc tố STEC / Escherichia coli
O157:H7 or other enterohemorrhagic (EHEC) or Shiga-toxin producing E. coli (STEC)
5. Nhóm vi khuẩn Salmonella không phải thương hàn/ Non-typhoidal Samonella
6. Viêm Gan A/ Hepatitis A

Tiếp xúc với mầm bệnh ngộ độc thực phẩm:
1. Tiếp xúc hay nghi ngờ sự bùng phát dịch bệnh nhiễm Norovirus, thương hàn, lỵ trực
khuẩn, vi khuẩn đại tràng E. coli nhóm O 157:H7, hoặc những nhóm vi khuẩn ngộ độc
khác như EHEC/ STEC, nhóm vi khuẩn Salmoella không phải thương hàn, hoặc Viêm
gan A.
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2. Có thành viên trong gia đình được chẩn đoán bị nhiễm Norovirus, thương hàn, lỵ trực
khuẩn, vi khuẩn đại tràng E. coli nhóm O 157:H7, hoặc những nhóm vi khuẩn ngộ độc
khác như EHEC/ STEC, nhóm vi khuẩn Salmoella không phải thương hàn, hoặc Viêm
gan A.
3. Có thành viên trong gia đình đi đến hay làm việc trong môi trường được xác định có
bùng phát dịch bệnh nhiễm Norovirus, thương hàn, lỵ trực khuẩn, vi khuẩn đại tràng E.
coli nhóm O 157:H7, hoặc những nhóm vi khuẩn ngộ độc khác như EHEC/ STEC, nhóm
vi khuẩn Salmoella không phải thương hàn, hoặc Viêm gan A.
Tôi đã đọc (hoặc được giải thích) và hiểu những yêu cầu liên quan tới trách nhiệm của tôi
theo quy định áp dụng đối với Cơ Sở Kinh Doanh Thực Phẩm Hoặc Dịch Vụ Ăn Uống ở
Texas/ Texas Food Establishment Rules và chấp hành:
1. Tường trình những vấn đề liên quan tới triệu chứng, chẩn đoán, tiếp xúc với những
mầm bệnh được nêu trên.
2. Đồng ý bị giới hạn công việc nếu tôi bị nhiễm bệnh, và
3. Thực hành tốt vệ sinh anh toàn thực phẩm
Tôi hiểu rằng việc không tuân theo những điều khoản trong quy định này sẽ đưa đến
những hậu quả mà cơ quan thực phẩm nơi làm việc hoặc cơ quan quản lý an toàn thực
phẩm quyết định sẽ áp dụng với tôi, cũng như áp dụng những biện pháp, pháp lý đối với
tôi.
Tên Họ nhân viên về thực phẩm (viết chữ in): .. ............................
Chữ ký của nhân viên về thực phẩm: .............................. Ngày.................................
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