
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Thông tin cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm: làm sạch và vệ sinh 

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần giữ cho cơ sở được sạch sẽ và hợp vệ sinh ở một tiêu chuẩn cao. 

Điều này bao gồm các đồ đạt cố định, phụ kiện và dụng cụ, cũng như các bộ phận xe được dùng để vận 

chuyển thức ăn. Tiêu chuẩn sạch sẽ phải đảm bảo không có sự tích tụ rác, tái chế phẩm, rác thức ăn, chất 

dơ, dầu mỡ hoặc các thứ hữu hình khác. 

Xử lý thức ăn tươi bằng hoặc với dụng cụ dơ sẽ truyền vi khuẩn qua thức ăn. Các đồ dùng và dụng cụ 

thức ăn phải được làm sạch và khử trùng trước mỗi lần dùng và giữa những lần dùng cho thực phẩm sống 

và thực phẩm ăn ngay. 

Trong trường hợp đồ dùng và dụng cụ đã được dùng liên tục qua một thời gian lâu để chuẩn bị, xử lý và 

phục vụ một loại thức ăn, thì các đồ dùng này cũng phải được rửa sạch và khử trùng một cách đều đặn. Ví 

dụ, các dụng cụ dùng phục vụ thức ăn được cung cấp và dùng cho một loại rau trộn ở một quầy rau trộn, 

hoặc máy thái thịt dùng thái thịt giăm-bông. 

Các mặt bằng mà thức ăn có thể tiếp xúc cũng phải được làm sạch và khử trùng. Điều quan trọng là cần 

hiểu làm sạch và khử trùng là hai quy trình khác nhau. 

Làm sạch có nghĩa là ‘sờ thấy sạch’, có nghĩa là, không có chất bẩn, bụi hay mảnh vụn thức ăn nhìn 

thấy được nhưng không nhất thiết có mùi. Làm sạch là rửa sạch hết các thứ này và/hoặc mùi. 

Khử trùng có nghĩa là dùng nhiệt và/hoặc hóa chất (hoặc các phương pháp khác) trên một mặt bằng 

để một số vi sinh vật trên mặt bằng giảm xuống ở một mức độ an toàn cho sự tiếp xúc với thực phẩm và 

không cho phép sự truyền bệnh lây nhiễm. 

Thông thường làm sạch và khử trùng nên được thực hiện như hai quy trình khác nhau. Một mặt bằng cần 

được làm thật sạch trước khi được khử trùng, vì các chất khử trùng có khả năng vô hiệu nếu có cặn bã 

thức ăn và chất tẩy.  

Sáu bước làm sạch đúng cách 

1. Trước khi làm sạch: cạo/ chùi/ vét sạch thức ăn thừa và vật chất gì và rửa qua với nước.  

2. Rửa: dùng nước nóng và chất tẩy rửa sạch các chất dơ và dầu mỡ. Ngâm nếu cần thiết. 

3. Rửa: rửa sạch các chất dơ đọng lại và bọt chất tẩy. 

4. Khử trùng: dùng một loại khử trùng để diệt bất cứ vi khuẩn nào còn lại. 

5. Rửa sau cùng: rửa hết thuốc khử trùng (nếu cần thiết – đọc các hướng dẫn trên lọ thuốc). 

6. Phơi khô: để cho khô ráo hoặc lau khô sử dụng khăn dùng một lần. 

Cách thức khử trùng 

Hầu hết vi khuẩn gây ngộ độc sẽ bị tiêu diệt khi tiếp xúc với các hóa chất khử trùng, nhiệt độ cao hoặc kết 

hợp hai thứ này. 

Để khử trùng, một là: 

 ngâm các thứ này vào nước ở nhiệt độ 77˚C trong 30 giây; 
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 ngâm các thứ này vào nước có chứa chất tẩy trắng. Tình trạng nhiệt độ nước sẽ thay đổi tùy theo nồng 

độ clo; hoặc 

 dùng chất khử trùng an toàn cho thực phẩm đúng với hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Bảng dưới đây trình bày nồng độ chất tẩy trắng và nhiệt độ nước tương ứng cần thiết để pha dung dịch 

khử trùng. 

 

 

 

Chuẩn bị để làm sạch và khử trùng 

Khi chuẩn bị quy trình làm sạch và khử trùng, hãy cân nhắc lời khuyên sau đây: 

 bắt đầu từ phía sau và làm việc ra phía trước. Bắt đầu từ trên cao và làm xuống dưới thấp. 

 dùng khăn giấy lau dùng 1 lần tốt hơn khăn vải. Nếu dùng khăn vải, khăn phải được giặt trong nước 

nóng (không phải ấm) và phơi khô sau mỗi lần dùng. 

 dùng cây cọ chải đúng cỡ cho mỗi công việc, để có thể cọ được hết các nơi. 

 dùng chất tẩy và khử trùng an toàn cho thực phẩm. Luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 làm đến đâu thì nên làm sạch đến đó để giảm thiểu thời gian vi khuẩn nằm ngoài nhiệt độ kiểm soát. 

 cất giữ hóa chất dùng làm sạch khỏi chỗ cất giữ thức ăn để tránh hóa chất nhiễm vào thức ăn. 

 tháo gỡ dụng cụ như máy thái thịt trước khi bắt đầu làm sạch. 

 máy rửa chén sẽ khử trùng hầu hết các đồ dùng nhỏ như dao, thìa, nĩa, đĩa và ly. 

 phơi khô dụng cụ hoặc dùng khăn lau chén sạch lau khô nếu không phơi khô được. 

 giáo dục nhân viên các quy trình làm sạch và khử trùng đúng cách. 

 thực hiện kiểm tra đều đặn công việc làm sạch của nhân viên và đưa lời chỉ dẫn khi cần. 

 đảm bảo các thùng đựng rác và chất tái chế đủ lớn cho lượng rác thải sản xuất, đổ rác thường xuyên và 

các thùng có thể dễ dàng làm sạch. 

 đảm bảo tất cả dụng cụ dùng để làm vệ sinh (như chổi lau nhà, thùng nước, khăn vải, chổi quét v.v) 

cũng được giữ sạch sẽ. 

Quy trình và thời gian biểu làm sạch 

Quy trình làm sạch là một văn bản tài liệu chỉ dẫn, mô tả tất cả những gì cần được làm để giữ cho cơ sở 

quý vị được sạch sẽ. Tài liệu trình bày các công việc làm sạch và khử trùng, độ thường xuyên thực hiện 

mỗi công việc, công việc nên làm thế nào, và ai nên làm công việc đó. 

Thời gian biểu làm sạch là hồ sơ lưu công việc làm sạch được thực hiện. 

Quy trình và thời gian biểu là như thế nào? 

Bắt đầu từ phía sau của cơ sở và hãy viết xuống mỗi dụng cụ cần được làm sạch và từ từ di chuyển ra 

phía trước. 

Bao nhiêu nước? Bao nhiêu chất tẩy trắng? 

Chất tẩy trắng gia dụng (4% clo) Chất tẩy trắng thương mại (10% clo) 
Nồng độ cần thiết 25ppm 50ppm 100ppm 25ppm 50ppm 100ppm 

Nhiệt độ nước tối thiểu 49C 38C 13C 49C 38C 13C 

5 lít 3.12mL 6.25mL 12.5mL 1.25mL 2.5mL 5mL 

10  lít 6.25mL 12.5mL 25mL 2.5mL 5mL 10mL 

50  lít 31.25mL 62.5mL 125mL 12.5mL 25mL 50mL 
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Sau đó, viết xuống cách thức làm sạch dụng cụ đó, độ thường xuyên làm sạch nó, các vật dụng và hóa 

chất nào sẽ được dùng và ai sẽ làm công việc làm sạch đó. Dưới đây là ví dụ một quy trình làm sạch và 

thời gian biểu. 

Ví dụ một quy trình làm sạch 

Việc làm số: 1 Cách thức: Đồ đun cách thủy (Bain -marie)  

Ghi chú: 

1. Hóa chất được cất trong nhà kho. 

Gặp Jeff để lấy chìa khóa. 

2.  Hãy mang dụng cụ bảo hộ mắt 

khi pha chất khử trùng. Dụng 

cụ bảo hộ mắt cất dưới bồn 

nước. 

1.  Cho nước ra hết 

2.  Lấy ra và vứt thức ăn, v.v. trong mâm  

3.  Lấy ra các mâm có thể tháo ra và vỉ sắt 

4.  Rửa bằng nước ấm 

5.  Rửa trong nước ấm và thuốc tẩy, dùng bàn chải và miếng cọ chùi khi cần. 
Ngâm nếu cần thiết. 

6.  Rửa bằng nước sạch. 

7.  Soak detachable trays and grids in sanitiser solution. Apply sanitiser solution 
to inside of bain-marie. 

8.  Allow to air dry. 

Độ thường xuyên: Mỗi ngày sau khi dùng 

Sản phẩm cần dùng: Đồ vét, bàn chải, miếng cọ chùi, thuốc tẩy. 

Người làm: Dave Jones người phụ bếp 

 

Ví dụ của một thời gian biểu 

  Tên cơ sở: Tuần lễ bắt đầu: 
 
Dụng cụ hoặc 
đồ dùng 

Gạch  khi việc làm được hoàn tất đúng với tờ quy trình làm sạch tương ứng và ký 
nháy. 

Độ thường 
xuyên  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Thứ 7 Chủ nhật 
 

1. Đồ đun cách 
thủy 

 DJ  DJ  DJ  DJ  DJ  DJ 
 hằng ngày 

2. Quầy làm việc DJ  DJ  DJ  DJ  DJ  DJ   hằng ngày 

3. Sàn nhà  AP  AP  AP  AP  AP  AP   hằng ngày 

4. Trần nhà    AP     hằng tuần 
 

Một mẫu quy trình và thời gian biểu làm sạch được đính kèm ở trang kế để quý vị sao lại dùng.  

Để có thêm thông tin 

Bộ Y Tế Bang Queensland có một số tài liệu dữ kiện khác nhau cung cấp thông tin nhiều chi tiết về an toàn 

thực phẩm. Có thể truy cập tài liệu tại www.health.qld.gov.au. 

Liên lạc chính quyền địa phương của quý vị nếu còn thắc mắc. Chi tiết liên lạc có tại 

www.qld.gov.au/about/how-government-works/local-government-directory hoặc sổ niên giám White Pages. 

http://www.health.qld.gov.au/foodsafety
http://www.qld.gov.au/about/how-government-works/local-government-directory/
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Quy trình làm sạch 

Số việc làm: Cách thức làm: Món đồ/ Dụng cụ 

Ghi chú: 

 

  

  

  

  

  

  

  

Độ thường xuyên: 
 

Sản phẩm dùng: 
 

Người làm: 
 

Thời gian biểu làm sạch 

Tên cơ sở: Tuần lễ bắt đầu: 

Dụng cụ hay 
món đồ 

Gạch và ký nháy khi việc làm được hoàn tất đúng với tờ quy trình làm 
sạch tương ứng.  

Độ 
thường 
xuyên 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Chủ 
nhật 

 

         

         

         

         

         

 

 
 

       
 

 


