
ந�ங்கள் ெசய்ய ேவண்�ய� என்ன?ந�ங்கள் ெசய்ய ேவண்�ய� என்ன?

உண� வழங்�ம் நி�வனத்திடமி�ந்� உணைவ ஆர்டர் 
ெசய்வதற்கான ேயாசைனகைள ேம�ம் ெபற ப�ன்வ�ம் 
இைணயத்தளத்திற்� வ�ைகயள��ங்கள்

http://app2.nea.gov.sg/Guidelines_FoodHygiene.aspx

FOOD READY-TO-EAT ON

___________(DATE) AT

_____________ (TIME).

CONSUME BY

_______________(DATE)

AT _________________(TIME).

XXXX Catering Pte Ltd
NEA Licence No.: XXXXXXX

Licensed
Food

Caterer

உ�மம்ெபற்ற உண� வழங்�ம் 
நி�வனத்தின் ேசைவைய மட்�ம் 
பயன்ப�த்�ங்கள் 

கால-�த்திைரய��தல்கால-�த்திைரய��தல்

5°C க்�ம் 60°C-�ம் இைடப்பட்ட �ழலில் ைவத்தி�க்கப்ப�ம் சைமத்த உண�

2 மண� 
ேநரத்திற்�க் கீழ் 

2 �தல் 4 மண� 
ேநரம் வைர 

4 மண� 
ேநரத்திற்� ேமலாக 

ந�ங்கள் ெசய்ய ேவண்�ய� என்ன 

உணைவ உட்ெகாள்�ங்கள் அல்ல� 
5°C.�க் �ைறவாக �ள�ர்ப்பதனப் 

ெபட்�ய�ல் ைவத்தி�ங்கள் 

உட்ெகாள்�ங்கள். 
�ள�ர்ப்பதனப் ெபட்�ய�ல் 

 ைவக்காத�ர்கள்.
எறிந்�வ��ங்கள்

உண�ப் பா�காப்�க்கான 2மண�/4மண� ேநர வ�தி�ைறஉண�ப் பா�காப்�க்கான 2மண�/4மண� ேநர வ�தி�ைற

உண� வழங்�ம் 
நி�வனத்தின் 
உண� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� �ன்பாகேவ 
வழங்கப்படாதி�ப்பைத உ�திெசய்� ெகாள்�ங்கள்.  

எல்ேலா�ம் பார்க்�ம் ைவகய�ல் 
உ�மம் ெபற்ற உண� வழங்�ம் 
நி�வனம் ெகா�த்த கால 
�த்திைரையக் காட்சிக்� 
ைவ�ங்கள்

“இந்த ேநரத்திற்�ள் 
உட்ெகாள்�ங்கள்” என்ற 
ேநரத்திற்�ப் ப�ற� அல்ல� 
ப��க்கப்பட்ட ெபாட்டலத்தின் 
ம�த�ள்ள உணைவ 
உட்ெகாள்�வைதத் 
தவ��ங்கள்

FOOD READY-TO-EAT ON

___________(DATE) AT

_____________ (TIME).

CONSUME BY

_______________(DATE)

AT _________________(TIME).

XXXX Catering Pte Ltd
NEA Licence No.: XXXXXXX

கால �த்திைர 

உண� வழங்�ம் நி�வன உண�க�க்� ெவப்பநிைலக் கட்�ப்பா� 

வழக்கமாக வழங்கப்ப�வதில்ைல என்பதால், கால ெவப்பநிைலக் 

கட்�ப்பா� �க்கியமாகிற�. 15 ப�ப்ப�ரவ� 2012 �தல், ேதசிய 

�ற்�ப்�ற அைமப்ப�னால் (NEA) உ�மம் ெபற்ற, உண� வழங்�ம் 

நி�வனங்கள், உண� எந்தக் காலத்திற்�ள் உட்ெகாள்ளப்பட 

ேவண்�ம் என உங்க�க்�த் ெத�வ�க்�ம் கால �த்திைரைய 

உண�ப் ெபாட்டலங்கள�ன் ம�� ஒட்டேவண்�ம்

கால ெவப்பநிைலக் 

கட்�ப்பா�
கால ெவப்பநிைலக் 

கட்�ப்பா�

பா�காப்பற்ற அள�க்� த�ங்�வ�ைளவ�க்�ம் �ண்�ய�ர்க் 

கி௫மிகள் (பாக்ட்��யா) பலமடங்காகப் ெப��வைதத் த�த்� 

உணைவப் பா�காப்பாக ைவத்�க்ெகாள்ள கால ெவப்பநிைலக் 

கட்�ப்பா� உத�கிற�.
அதி அள� ெவப்பநிைல: �ண்�ய�ர்க் கி௫மிகள் (பாக்ட்��யா) உய�ர்வாழ்வதற்� உகந்ததல்ல 

ஆபத்�மிக்க ெவப்பநிைலச் �ழல்: 
�ண்�ய�ர்க் கி௫மிகள் (பாக்ட்��யா) 

��தமாக பலமடங்� ெப��ம்

�ைறந்த ெவப்பநிைல: �ண்�ய�ர்க் கி௫மிகள் (பாக்ட்��யா) ெம�வாக வள�ம்

60˚C

5˚C

ெவப்பநிைலக் 

கட்�ப்பா�

சைமக்கப்பட்ட ப�ற� உணைவ 

60°C ேமல் அல்ல� 5°C- 

கீழ் ைவத்தி�க்க உண� 

வழங்�ம் நி�வனத்திடம் 

சாதனங்கள் இ�ந்தால், 4 

மண� ேநரத்திற்� அப்பா�ம் 

உணைவ  பா�காப்பானதாக 

ைவத்�க்ெகாள்ள ���ம் 

காலக் கட்�ப்பா�

ெவப்பநிைலக் கட்�ப்பா� 

இல்லாவ�ட்டால், 

சைமத்த உணைவ 4 

மண� ேநரத்திற்�ள் 

உட்ெகாள்�ங்கள்.

உண� வழங்�ம் நி�வனங்கள�ன் எ�த்�ண் உண�ம் ெபாட்டல உண�ம் பயன�ட்டாளர்க�க்� வசதிைய வழங்�கின்றன

உண� வழங்�ம் 
நி�வனத்தின் உணவ�ல் 
பதனப்ப�த்�ம் 
ெபா�ட்கள் 
இ�ப்பதில்ைல. 
ஆகேவ அ� எள�தில் 
ெகட்�வ��கிற�. 

உண� ெக�வதற்�க் 
காரணமாக உள்ள 

�ண்�ய�ர்க் கி௫மிகள் 
(பாக்ட்��யா) 5°C �ம் 60°C 

இைடப்பட்ட ெவப்பநிைலய�ல் 
��தமாகப் பலமடங்காகப் 

ெப��கின்றன. உண� வழங்�ம் 
நி�வனத்தின் ெப�ம்பாலான 

உண� சைமக்கப்பட்ட�ம் 
அங்�ள்ள ெவப்பநிைலய�ல் (எ.கா. 
அைறய�ன் ெவப்பதட்ப நிைலய�ல்) 

ைவக்கப்ப�கிற�.

உண� வழங்�ம் நி�வனத்தின் உணைவப் 
பா�காப்பானவைகய�ல் உட்ெகாள்�ங்கள்

உண� வழங்�ம் நி�வனத்தின் உணைவப் 
பா�காப்பானவைகய�ல் உட்ெகாள்�ங்கள்

Postcard


