
খাদ্যের স্াস্যেবিবি
 

খাবার পররববশন করা যে ব্যবসাগুব�া খু�বে বা পুনরায় খু�বে আবে তাবের খাবে্যর স্াস্্যরবরির সমস্ত 
কাে্যরনবে্যশ আপ টু যেট আবে রকনা সুরনরচিত করবত হবব।

 
আিব্যেক চেকবিস্ট

 
R আপনার জল সরবরাহ পরীক্া করুন- য�রিওবন�া ঝঁুরকর িন্য যেখুন https://www.hse.gov.

uk/news/legionella-risks-during-coronavirus-outbreak.htm 

R আপনার গরম জললর বয়লার কাজ করলে ককনা পরীক্া কলর কনন আর আপনার সমস্ত রসবকে 
এবং হাত যিায়ার যবরসবন গরম ও ঠান্া িব�র সরবরাহ আবে রকনা যেবখ রনন।

R আপনার গ্াস এবং কবদ্্ ৎ সরবরাহ কক কনরাপদ? – আপনাবক রনবরধিত ব্যবসায়ীবক রেবয় 
প্রবয়ািনীয় রিরনবসর পরীক্া করাবনার প্রবয়ািন হবত পাবর।

R ফায়ার একসিলের পথগুললা পকরষ্ার আলে ককনা স্কনকচিত করুন যেমন রনরচিত করুন যে, 
যসগুব�ার সামবন যকানও যেয়ার যটরব� যবাঝাই করা যনই।

R আপনার বজ্জ ্ পদালথ্জর চুকতি কক এখনও ববধ আলে? আবি্যনা যে�ার পাত্রগুব�ার অবস্া রক 
ভাব�া? আবি্যনা রাখা হয় এমন যকানও িায়গা রক পররষ্ার পররচ্ছন্ন আবে?

R আপনার চত্বরগুললালত কীেপতলগের আনালগানা অথবা প্রলবশ পলথর কচহ্নগুললা খকতলয় দদখ্ন। 
contract/pre-opening সাইট সমীক্া যেবক একটি কীট রনয়ন্ত্রণ যনওয়ার কো রবববেনা করুন।

R আপনার যন্ত্রপাকতগুললা কক কাজ করলে (যরররিিাবরটর, ররিিার, কুকার, মাইব্াওবয়ভ, 
এক্সট্্যাকশন রসবটেম, গরম পাত্র িরার েন্ত্রপারত)।

R কনরীক্লের যন্ত্রপাকত পরীক্া করুন যেমন ক্ত পরীক্া করার োবম্যারমটার, ররিি এবং ররিিার 
োবম্যারমটার পররষ্ার আবে এবং কাে্যকর অবস্ায় আবে রক না যেবখ রনন। বরে এবং গরম ি� 
ব্যবহার কবর ক্ত পরীক্া করার োবম্যারমটারগুব�ার ্মাকে রনণ্যন করুন।

R ভাললাভালব পকরষ্ার করুন এবং সম্পূণ্য িায়গাটি স্যারনটাইি করুন (সমস্ত সরঞ্াম এবং 
বাসনপত্র)।

R দকানও বরলফর দমকশন থাকলল দসটি খাকল করুন এবং ভাব�াভাবব পররষ্ার কবর পুনরায় ভরত্য  
করার আবগ স্যারনটাইি করুন।

R ব্যবহাবরর আবগ, সববেবক গরম সাইবকব� খার� হওয়া গ্াস যিায়ার যমরশন এবং কিশওয়াশারগুললা 
ভাললাভালব পকরষ্ার কলর চাকললয় কনন।

R টেবকর তাকরখ দদলখ ব্বহার করুন এবং সববেবক ভাব�া োকার তাররখ যেখুন এবং 
যসই তাররবখর পর যকানও রকেু োকব� যসটি যেব� রেন।



R দদলখ কনন খাবার প্ালককজংলয়র উপকরে এখনও ভাব�া পরররস্রতবত, পররষ্ার এবং 
ব্যবহাবরাপবোগী আবে রকনা।

R কমমীলদর ইউকনফম্জ, অ্যাপ্রন এবং ব্যরতিগত প্ররতরক্ামপূ�ক সরঞ্াম ভাব�া অবস্ায় এবং পররষ্ার 
আবে রকনা সুরনরচিত করুন।

R আপনার ব্যবসার যকানও পররবত্য ন হবয় োকব� তা প্ররতের�ত করবত খাে্য সুরক্া ব্যবস্াপনার 
রসবটেম পয্জাললাচনা করুন এবং আপলিে করুন যেমন খাবার আরও ভাব�া করার ব্যবসা। 
https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business-sfbb

R অ্ালালজ্জ লনর কথা কবলবচনা করুন- যমনুবত হওয়া পররবত্য ন, সরবরাহকারীর পররবত্য ন বা সামগ্ীর 
পররবত্য বনর অে্য হ� আপনাবক অ্যা�াবি্যবনর তে্য আপবেট করবত হবত পাবর? প্রবয়ািন অনুোয়ী 
আপবেট করুন। https://www.food.gov.uk/business-guidance/allergen-guidance-for-
food-businesses

R আপনার পকরষ্ার করার সময়সূকচ পয্জাললাচনা কলর আপলিে করুন োবত এটি আরও ঘনঘন 
যটরব�, যেয়ার, েরিার হাত� এবং হাত রেবয় িরার অন্যান্য পৃষ্ঠত� পররষ্াবরর প্রবয়ািনীয়তাবক 
অন্তভু্য তি করবত পাবর। রনরে্য ষ্ট তাররবখর মবি্য, রাসায়রনকগুব�া আবে রকনা যেবখ রনন এবং যকানও 
রাসায়রনক গব� তর� হবয় যগব� ব্যবসা বধি হওয়ার আবগ যসগুব�া যেব� রেন।

R যকারভে 19 এর প্রর্য়াগুব�া সম্রক্য ত প্ররশক্ণ সবমত কমমীবের প্ররশক্ণ আপ টু যেট আবে রক? 
যেমন আরও ঘনঘন হাত যিায়া। https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-to-
wash-your-hands/

R কমমীবের অসুস্তা রনবয় ররবপাট্য করার পদ্ধরত সম্ববধি িানান। যকানও কমমীর অসুস্তা যেখুন, তা 
যকারভে সম্রক্য ত অসুস্তা এবং োয়ররয়া হবত পাবর।

আরও তবে্যর িন্য যেখুন https://www.food.gov.uk/business-guidance/reopening-checklist-
for-food-businesses-during-covid-19 
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www.sheffield.gov.uk/coronavirus-business

উপবোগী যপাটোর এবং যেকর�বটের িন্য আমাবের ব্যবসার সংস্ানগুব�া যপিটি যেখুন- 
ইংবররি এবং অন্যান্য 9টি ভাষায় উপ�ব্ধ রবয়বে 

www.sheffield.gov.uk/home/business/coronavirus-business-resources/


