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 مجوز  افتینحوه در – یابانیخ یفروش غذا

SB 972، سیار یابانیخ یاز فروش غذا یدینوع جد(CMFO)  از اول   را
  یکھ ارائھ م ییو نوع غذا بر اساس کار  .خواھد داداجازه  2023 ھیژانو

بعضی از الزامات باید ھمچنان  .نشود ای شودشود، ممکن است مجوز الزم 
 ر.برآورده شوند، بدون توجھ بھ اینکھ آیا نیاز بھ مجوز دارید یا خی

 
 

 سیار  عملیات غذایی انواع
 

 واگن •
 ن ی تری و •
 قفسھ  •
حمل    لی وسا ری سا •

 ری و نقل غ
 ی موتور

 

 ی شخص •
 یچرخ دست  •
 غرفھ  •
 ی شی نما •
 پدال دار  یگار •
 

 
 پروسھ مجوز

با  افتیدر  یبرا ابتدا  تکم  کی   دیمجوز  را  اساس.  دیکن  لیدرخواست    کار   بر 
ارسال   CMFO یرا برا   خود    پالن ھایخود، ممکن است الزم باشد    ییغذا

و برا  یاتیعمل  یھاروش  نموده  شستشو  یشستشو  یرا  و  ھا دست  یظروف 
 .دیکن   ھیخود تھ  فروش مواد غذایی  یرا برا  محل کمیسیونری  و  د،یکن  مھیضم

و    یبررس  یھمگ   مواد غذایی  کمیسیونری  ش کاری ودرخواست، طرح ھا، رو
شد.  یابیارز ب  یبرا  خواھند  سا  شتریاطالعات  وب  در   تیبھ  ما 

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

mobile-food-operation دیمراجعھ کن 
 .دیریتماس بگ )714(433-6416با شماره  ای

 

 

    ارسال کنید    بھداشت  وزارت   یید بھاوارد زیر را برای بررسی و تم
 : درخواست 

 CMFO برای پالن ھا
استاندارد از پیش تأیید شده برای یک واحد منفرد   پالن •

استاندارد یا تولید انبوه ممکن است توسط سازمان 
 .اجرایی پذیرفتھ شود

پالن  را کھ طبق   اری س ی غذاکار  دی فرد جد  کی اگر  •
  پالنبھ  یازی ن در آنصورت ، باشدشده ساختھ  دیی تا ھای

 یی اجرا خواھد شد. نھا یبازرس ک ی ، فقط ندارد
 
 (SOP)استاندارد  یاتیعمل یھا روش

ھا ظروف و دست ی• نحوه انجام شستشو  
 مکانکنید، نقشھ زمانی کھ در محل خاصی فعالیت می •

.مورد نیاز است  
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 نامھ کمیسیونریتوافق
 (CFO) یعملیات غذای خانگ • 
 مجاز یامکانات غذای• 
 غیرمطابق  ساختار •
 ی شخص خانھ • 
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