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Hóa chất sử dụng như làm sạch sản phẩm, sanitizers, đánh bóng và dầu nhờn thường làm 
ô nhiễm thực phẩm khi được lưu trữ hoặc sử dụng không đúng cách. Sử dụng các chất này 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhãn. Tất cả các hóa chất phải được dán nhãn đúng và 
được lưu giữ riêng biệt từ thức ăn, thiết bị thực phẩm, và các khu vực chuẩn bị. Giữ các 
chất hóa học được lưu trữ trong các thùng chứa bản gốc của họ, và nếu chuyển sang 
thùng chứa nhỏ hơn hoặc phun chai, nhãn container mới có cùng tên. Một khi các container 
hoặc chai đã được đặt tên cho hóa chất, họ có thể không được tái sử dụng cho mục đích 
liên lạc với thực phẩm. Một số hóa chất gây ra phản ứng với những người khác và phải 
được giữ riêng biệt từ mỗi khác. Ví dụ: trộn thuốc tẩy với amoniac sẽ dẫn đến việc phát 
hành của khí clo. Không pha trộn thuốc tẩy và axit, và không pha trộn với nhau hai cống 
chất tẩy rửa. Chỉ ăn các loại dầu và mỡ bôi trơn đang được sử dụng trên thiết bị thực phẩm 
hoặc đồ dùng. Áp dụng cho các dụng cụ để loại bỏ xỉn, đánh bóng phải được triệt để rửa.... 
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Sử dụng được phê duyệt độc hoặc độc hại vật liệu cần thiết cho việc duy trì việc thành lập; 
làm sạch và vệ sinh các thiết bị và dụng cụ, và kiểm soát côn trùng và động vật gặm nhấm 
sẽ được trình bày trong các cơ sở thực phẩm. Các thùng chứa các vật liệu độc hại và độc 
hại phải được nổi bật và rõ rệt gắn nhãn để dễ dàng xác định nội dung, bao gồm cả hướng 
dẫn của nhà sản xuất sử dụng. Lưu trữ và xác định vị trí độc độc hại vật liệu và thể chất 
tách ra khỏi nhau và lưu trữ trong tủ được sử dụng cho các mục đích khác không có. 
Không lưu trữ trên thực phẩm, thiết bị thực phẩm, dụng cụ hoặc dịch vụ duy nhất bài viết 
hoặc trải giường sạch sẽ. Lưu trữ và định vị thuốc trừ sâu, rodenticides, chất tẩy rửa, 
sanitizers, và liên quan đến làm sạch hoặc sấy khô đại lý, tụ, axit, đánh bóng, và các hóa 
chất khác, thể chất tách ra khỏi nhau và được lưu trữ trong tủ được sử dụng cho các mục 
đích khác không có. Không lưu trữ các tài liệu này ở trên hoặc gần thức ăn, thiết bị thực 
phẩm, dụng cụ hoặc bài viết dịch vụ duy nhất. Giữ cho conven.... 


