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 األطعمة برنامج سالمة 

ي الشارع
 ك�ف�ة الحصول ع� ت��ــــح لبيع الطعام �ن

بيع    SB 972  قانون س�سمح عمل�ات  من  الشارعبن�ع جد�د  ي 
�ن  الطعام 

ا من   ي اعتبار�
الثاين الطعام"عمل�ة �شغ�ل    المعروف ب ٢٠٢٣ كانون   ع��ة 

ة ح ع�  اعتمادا ). CMFO" (الصغ�ي عمل�ة التشغ�ل ون�ع الطعام الذي   مق�ت
تقد�مه قد   سيتم  ال  مطل��ة  الرخصه  تكون،  يزال  تكون  وقد  ال   . 

�
ور�ا   �ن

وطتلب�ة بعض   أم  الرخصهب�ف النظر عما إذا كانت هناك حاجة إ�   ال�ش
 ال. 
ةن�ع عمل�ات األطعمة المتنقلة    الصغ�ي
 فرد�ة  •
 ع��ة تدفع بال�د  •
  كشك •
   معروضة •
 ع��ة مدفوعة بدواسة  •

 ع��ة نقل  •
 واجهة عرض  •
 رف   •
 غ�ي اآلل�ة   أخرى نقلوسائل  •

 
 الحصول ع� ترخ�ص إجراءات 

الحصول ع�   أجل  الطلب.    ترخ�ص من  إ�مال  أوً�    اعتمادا ، �جب عل�ك 
ح ع�  خطط  الطعام الخاصة بك، قد تحتاج إ� تقد�م    تحض�ي عمل�ة   مق�ت

التشغ�ل ألي غس�ل    CMFOلـ    البناء   أوع�ة الخاص بك، و�رفاق إجراءات 
مكان    ال�دينوغسل   وتوف�ي  المؤن،  مراجعة    مخزن  سيتم  بك.  الخاص 

التشغ�ل   و�جراءات  والخطط  الطلب  من    للم��د .  والمخزنوتقي�م 
ع�   المعلومات  موقعنا  ب��ارة  قم 

-health-hca/public-https://ochealthinfo.com/about
-division/food/compact-health-services/environmental

operation-food-mobile 
 .  6416-433 (714)بنا ع�   أو اتصل 

 

 

 أرسل ما ��ي إ� قسم الصحة البيئ�ة للمراجعة والموافقة  
 

 الطلب 
 CMFOبـ   الخاصة البناء  خطط

  معتمدة حاصلة ع� موافقة مسبقة لوحدات انتاج   خطة •
ة  أو وحدات انتاج ك  نموذج�ةمفردة و ، موافق عليها م�ات كب�ي
ف   وكالةمن قبل   . بها مع�ت

جد�د ع�  ال الشخص مطل��ة إذا حصل لن تكون الخطط   •
ةمتنقلة  طعام  ع��ة ا   صغ�ي   مخططات  لل  تم إ�شاؤها وفق�

ي  للفحص  الخض�ع فقط   المطلوب  المعتمدة، 
 النهايئ

 ) SOP( المعتمدةإجراءات التشغ�ل 
 وغسل ال�دين  األوع�ةك�ف سيتم غس�ل  •
ي موقع محدد  •

 مخطط الموقع مطلوب عند التشغ�ل �ن
 مخزن المؤن اتفاق�ة 

ل�ة  إعداد األطعمةعمل�ة  • ن  ) CFO(الم�ن
  المرخصة منشأة الغذاء  •
 تقل�دي ه�كل غ�ي  •
ل خاص  • ن  م�ن
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