County of San Diego
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND QUALITY
FOOD AND HOUSING DIVISION

Phone: (858) 505 - 6809 | F ax: (858) 999-8920 www.sdcountytempevents.org

Temporary Food Facility Vendor Self-Inspection Checklist
Event Name:
CHECKLIST REQUIREMENTS
Employee Health & Hygiene

Date:

REMARKS

COMPLIES
Yes

No

N/A

Employees in good health (not working while sick) no
discharge from eyes, nose and mouth.
Warewashing Facilities (if applicable)
Warewashing sink(s) provided for open food
preparation (no more than 8 open food facilities per
sink).
1. Hot (minimum 120ºF) and cold water
2. Potable water
3. Sanitizer
4. Indoors or Overhead Protection
Toilet and Handwashing Facilities
One toilet for every 15 employees within 200 ft of food
booth.
Each toilet facility is provided with approved
handwashing facilities.
Potable Water Supply
Electricity provided and properly used in a safe manner
to prevent tripping or electrical hazards (no frayed
wiring allowed).
Access to adequate supply of potable “safe” water.
Liquid Waste and Waste Disposal
Waste and wastewater disposed of properly.
Vermin and Animals
No rodents, insects, birds, or animals.
No animal rides and petting zoos at event within 20 ft.
of food booths. Handwashing stations must be installed
adjacent to area.
‘No pets allowed except for service animals’ sign.
Permits
Permit/receipt of payment, signs and last inspection
report available if applicable.
Possess a valid FTEO permit.
Each food booth should possess a valid FTEV, FFMP,
FFMN, or FCFO San Diego County Health Permit.
Booth Construction/Setup (if applicable)
Floors on smooth and cleanable surface (wood
shavings, sawdust, grass, or gravel not allowed).
Wall and ceilings constructed of wood, canvas, plastic
or similar material.
If pass-thru window used: maximum 216 square-inch
opening and closeable with tight fitting closure.
Note: Organizer Hospitality Booth must follow TFF Vendor Checklist
"Environmental and public health through leadership, partnership and science"
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مقاطعة سان دييغو
إدارة الصحة والجودة البيئية
قسم الغذاء واإلسكان
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قائمة الفحص الذاتي للبائع في منشأة طعام مؤقتة
التاريـ ــخ:

اسم الفعالية:
قائمة التحقق للمتطلبات

مالحظات

ممتثل
نعم

ال

ال ينطبق

صحة الموظفين ونظافتهم الشخصية
الموظفون بصحة جيدة (عدم العمل أثناء المرض) وعدم وجود إفرازات من
العينين واألنف والفم.
مرافق الغسل (إذا كان األمر ينطبق)
حوض (أحواض) للغسل مخصص لتحضير الطعام غير المغلف (ال يزيد عن
 8منشآت للطعام غير المغلف لكل حوض).
 .1ساخن ( º120فهرنهايت على األقل) ومياه باردة
 .2مياه صالحة للشرب
 .3معقم
 .4حماية األماكن الداخلية أو العلوية
المراحيض ومرافق غسل اليدين
ً
مرحاض واحد لكل  15موظفا في حدود  200قدم من كشك الطعام.
توفير مرافق معتمدة لغسل اليدين في كل مرحاض.
إمدادات المياه الصالحة للشرب
توفير كهرباء واالستخدام المالئم لها بطريقة آمنة للوقاية من التعثر أو أخطار
الكهرباء (ال ُيسمح بأسالك متآكلة).
الوصول إلى إمداد كاف من المياه "اآلمنة" الصالحة للشرب.
التخلص من النفايات السائلة والنفايات
التخلص من النفايات والمياه المستعملة بطريقة مالئمة.
الهوام والحيوانات
عدم وجود قوارض أو حشرات أو طيور أو حيوانات.
عدم وجود ركوب للحيوانات وحدائق للحيوانات األليفة في فعالية في حدود
ً 20
قدما من أكشاك الطعام .يجب تركيب محطات لغسل اليدين بالقرب من
المنطقة.
‘ال ُيسمح بوجود حيوانات أليفة باستثناء في حالة وجود الفتة حيوانات
الخدمة.
األذونات
ً
توفر إذن/إيصال السداد ،والعالمات ،وتقرير أحدث تفتيش ،إذا كان منطبقا.
امتالك إذن  FTEOساري المفعول.
ينبغي أن يملك كل كشك للطعام إذن صحي ساري المفعول من مقاطعة سان
دييغو خاص بـ  FTEVأو  FFMPأو  FFMNأو .FCFO
هيكل/بنية الكشك (إذا كان األمر ينطبق)
ُ
األرضيات ذات سطح أملس وقابل للتنظيف (ال يسمح بنشارة الخشب أو
برادة الخشب أو العشب أو الحصى).
الحوائط واألسقف مصنوعة من الخشب أو القماش الكتاني أو البالستيك أو
مواد مشابهة.
:
في حالة استخدام النوافذ التي تسمح بالنفاذ أقصى حد للفتحة  216بوصة
مربعة ،وتكون قابلة للغلق بحواجز محكمة.
مالحظة :يجب أن يتبع كشك االستضافة التابع لمنظم ،قائمة التحقق الخاصة بالبائع في منشأة الطعام المؤقتة
"الصحة البيئية والعامة عبر القيادة والشراكة والعلوم"
تم التحديث في  15يوليو 2021

