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Giữ Thực Phẩm Lạnh Ở Nhiệt Độ 41°F Trở Xuống 
∗ Thực Phẩm Tiềm Ẩn Nguy Cơ (PHF) không được bảo quản lạnh đúng cách 

sẽ tạo điều kiện phát triển vi khuẩn có thể gây bệnh từ thực phẩm. 

∗ Làm theo nhãn gói thực phẩm: “GIỮ TRONG TỦ LẠNH” hoặc “DỄ HỎNG, 
GIỮ TRONG TỦ LẠNH” hoặc “GIỮ ĐÔNG LẠNH”. 

∗ Không để thực phẩm lạnh tiềm ẩn nguy cơ độc hại ở ngoài tủ lạnh. 

∗ Sửa chữa, thay thế hoặc loại bỏ thiết bị tủ lạnh bị lỗi. 

∗ Sử dụng tủ lạnh đủ lớn để làm lạnh nhanh chẳng hạn như buồng lạnh. Không 
đặt một lượng lớn thức ăn nóng trong một thiết bị nhỏ như thiết bị bày đồ ăn 
hoặc tủ lạnh vì thức ăn nóng thêm vào sẽ ảnh hưởng đến khả năng giữ lạnh 
của các đồ ăn khác. 

 
  Theo dõi nhiệt độ tủ lạnh và nhiệt  
  độ thực phẩm lạnh hàng ngày. 

 
CÁC VẤN ĐỀ VỀ TỦ LẠNH THƯỜNG GẶP GIẢI PHÁP CHO TỦ LẠNH 
Không đủ không gian làm lạnh. Tối đa hóa không gian làm lạnh bằng cách cung cấp nhiều tủ lạnh, tủ đông hoặc tủ 

mát thương mại đã được phê duyệt khi có thể, đồng thời giảm khối lượng đơn đặt 
hàng và tăng tần suất giao hoặc nhận thực phẩm để tránh tồn kho quá nhiều. 

Không đủ khí mát lưu thông. Cải thiện lưu thông khí mát bằng cách cung cấp thêm không gian làm lạnh (tránh dự 
trữ quá nhiều), sử dụng giá đỡ thương mại bằng lưới/dây, loại bỏ nắp trên giá (ví 
dụ: bìa cứng) và sửa chữa bộ phận quạt. Thường xuyên vệ sinh máy nén nếu có 
vết bẩn, mảnh vụn, bụi và dầu mỡ tích tụ, các bộ phận quạt và vỉ nướng bên trong 
tủ lạnh cũng như mui thông gió. Máy hút mùi hoạt động kém có thể gây ra bụi bẩn 
và dầu mỡ tích tụ trên các máy nén của tủ lạnh. Tất cả các thiết bị nấu nướng cần 
phải lắp máy hút mùi. 

Thiết bị bị lỗi. Thực hiện bảo trì thiết bị thường xuyên, chẳng hạn như sửa chữa máy nén và sửa 
chữa hoặc thay thế các miếng gioăng cửa. Thay thế tủ lạnh kiểu gia đình bằng tủ 
lạnh thương mại đã được phê duyệt, vì chúng không được xếp hạng cho mục đích 
sử dụng thương mại nặng. 

Làm lạnh thức ăn nóng không đúng cách. Thực hành làm lạnh đúng cách bằng cách sử dụng chảo kim loại nông, mỏng, dụng 
cụ khuấy đá hoặc chậu nước đá khi làm nguội thức ăn nóng. Không sử dụng bồn 
hoặc xô nhựa để làm nguội thức ăn nóng. Không cho một lượng lớn thức ăn nóng 
vào tủ lạnh hoặc ngăn mát. Đặt một lượng lớn thức ăn nóng trong không gian lạnh 
sẽ làm tăng nhiệt độ của ngăn mát. 

Giữ Thực Phẩm Nóng Ở Nhiệt Độ 135°F Trở Lên 
∗ Thực Phẩm Tiềm Ẩn Nguy Cơ (PHF) không được bảo quản nóng đúng cách sẽ tạo điều kiện phát triển 

vi khuẩn có thể gây bệnh từ thực phẩm. 

∗ Nhiệt độ giữ nóng đối với thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ (PHFs) tại bàn hấp hoặc thiết bị giữ nóng khác 
phải luôn cao hơn hoặc bằng 135°F. 

∗ Thực phẩm đã được nấu chín và để trong tủ lạnh phải được hâm nóng nhanh đến 165°F trước khi giữ 
nóng. Đảm bảo hâm nóng thức ăn đến nhiệt độ đồng nhất là 165°F cho toàn bộ thực phẩm. 

∗ Không bao giờ làm nóng trước, nấu hoặc hâm nóng thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ bằng thiết bị giữ nóng. 
Thiết bị giữ nóng chỉ được thiết kế để giữ hoặc duy trì thực phẩm ở nhiệt độ giữ nóng. 

∗ Làm nóng trước thiết bị giữ nóng để thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ luôn được duy trì  ở 135°F hoặc cao 
hơn. 

∗ Không để thức ăn nóng tiềm ẩn nguy cơ ở ngoài thiết bị giữ nóng. 

∗ Sửa chữa, thay thế hoặc loại bỏ thiết bị giữ nóng bị lỗi. 
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NHẬT KÝ NHIỆT ĐỘ THỰC PHẨM 
 

Tên Nhân  
Viên 

Ngày Thời 
Gian 

Nhiệt Độ Khoanh Tròn Một 
Lựa Chọn: 

Lạnh/Nóng/Nấu Chín 

Loại Thực 
Phẩm 

Hành Động Sửa Chữa 
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    Lạnh/Nóng/Nấu Chín   

    Lạnh/Nóng/Nấu Chín   

• Nhiệt Độ Giữ Lạnh - ghi lại hai giờ một lần. Tất cả thực phẩm lạnh phải được đọc từ 41°F trở xuống. 
• Nhiệt Độ Giữ Nóng - sẽ được ghi lại hai giờ một lần. Tất cả thực phẩm nóng phải được đọc ở 135°F. Thực phẩm hâm nóng 

được làm nóng đến nhiệt độ bên trong là 165°F. Thực phẩm được loại bỏ sau khoảng thời gian hai giờ ở ngoài nhiệt độ trên. 

• Nấu Thực Phẩm Tiềm Ẩn Nguy Cơ - ghi lại nhiệt độ thực phẩm đã nấu chín vào các thời điểm khác nhau trong ngày. 

• Lạnh/Nóng/Nấu Chín - khoanh tròn lạnh nếu nhiệt độ thực phẩm để giữ lạnh, nóng nếu nhiệt độ thực phẩm để giữ nóng và 
nấu chín nếu nhiệt độ để xác minh nhiệt độ nấu cuối cùng của thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ. 

 Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế 
Các thiết bị đo nhiệt độ thực phẩm phải thường xuyên được hiệu chuẩn theo thông số kỹ thuật của 
nhà sản xuất khi cần thiết để đảm bảo độ chính xác của chúng. Nếu nhiệt kế không có hướng dẫn 
hiệu chuẩn cụ thể, có thể sử dụng các phương pháp sau. 

 
Phương Pháp Điểm Băng: 

1. Đổ đầy đá vào thùng lớn, tốt nhất nên nghiền nhỏ nếu có. Thêm nước máy sạch cho đến khi đầy thùng chứa. Khuấy hỗn hợp 
nước đá. 

2. Đặt đầu dò nhiệt kế vào nước đá sao cho vùng cảm biến, thường khoảng một inch trên nhiệt kế lưỡng kim, ngập hoàn toàn. 
Không để đầu dò chạm vào các thành bên hoặc đáy của thùng chứa. Chờ 30 giây hoặc cho đến khi chỉ báo nhiệt độ ngừng 
di chuyển. 

3. Trên thiết bị đo lưỡng kim, giữ cố định đai ốc hiệu chuẩn ở mặt dưới của đầu quay số bằng cờ lê - hoặc dụng cụ gắn vào vỏ 
- và xoay đầu quay số cho đến khi nhiệt kế đọc 32°F. 

 
Phương Pháp Điểm Sôi: 

1. Đun sôi nước máy sạch trong chảo sâu lòng. 
2. Đặt đầu dò nhiệt kế vào nước sôi sao cho ngập hoàn toàn vùng cảm biến. Một lần nữa, không để đầu dò chạm vào 

thành hoặc đáy chảo. Chờ 30 giây hoặc cho đến khi chỉ báo nhiệt độ ngừng di chuyển. 
3. Trên thiết bị đo lưỡng kim, giữ cố định đai ốc hiệu chuẩn ở mặt dưới của đầu quay số bằng cờ lê hoặc dụng cụ gắn vào 

vỏ và xoay đầu quay số cho đến khi nhiệt kế đọc 212°F hoặc điểm sôi thích hợp cho độ cao của quý vị. 

Đai Ốc Hiệu Chuẩn 
Hốc Lõm 

Vùng Cảm 
ế  
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