
บนัทกึระดบัความเย็น Thai      

วนัที่ รายการ

อาหาร

อณุหภมูแิชแ่ข็ง

   กอ่น 135°ฟ

การจบัเวลา

 อาหาร 

135°ฟ

1 ช ัว่โมง 2 ช ัว่โมง การท าอาหารให้

รอ้นทีถ่กูตอ้ง

3 ช ัว่โมง 4 ช ัว่โมง 5 ช ัว่โมง 6 ช ัว่โมง วธิที ิง้อาหาร ที่

ถกูตอ้ง

สญัลกั

ษณ์

ระบโุดย

 / วนัที่

time: 2:10 3:10 4:10 5:10 6:10 7:10 8:10

temp: 135° 84° 69° 55° 47° 43° 40°

             135°

             135°

             135°

             135°

             135°

ผลรวมของเวลาการแชเ่ย็นส าหรบัอาหารทีอ่าจเป็นอนัตราย (PHF) จะตอ้งไมเ่กนิ 6 ช ัว่โมง

PHF จะตอ้งแชเ่ย็นจาก 135 °ฟ ถงึ 70 °ฟ ภายใน 2 ช ัว่โมง และจาก 70 °ฟ ถงึ 41 °ฟ ภายในเวลาทีเ่หลอื 4 ช ัว่โมง

135°ฟ - 70°ฟ 

ภายใน 2 ช ัว่โมง
70°ฟ - 41°ฟ ภายใน 4 ช ัว่โมง

 1 ม.ิย. ขา้ว 192°, 164°, 147° ไมจ่ าเป็น ไมจ่ าเป็น L.P.
S.N. /1

 ม.ค.

www.minneapolismn.gov/foodsafety

ตรวจสอบณุหภมู ิPHF กอ่น
ขดีจ ากดั 2 ช ัว่โมง และกอ่น

ขดีจ ากดั 6 ช ัว่โมง

PHF อาจท าใหร้อ้นใหมไ่ดถ้งึ
165°ฟ เฉพาะถา้การท าให้
รอ้นใหมก่อ่น 2 ช ัว่โมง

กอ่น 2 ช ัว่โมง ถา้ PHF ไมเ่ย็นถงึ 70°ฟ
จะตอ้งน าไปทิง้เพือ่ป้องกนัอาหารเป็นพษิ

จากการสรา้งสปอรข์องแบคทเีรยี  

ภายใน 6 ช ัว่โมงถา้ PHF ไม่

เย็นลงถงึ 41°ฟ หรอืต า่กวา่
จะตอ้งน าไปทิง้เพือ่ป้องกนั

อาหารเป็นพษิ

For reasonable accommodations or alternative formats please contact the Health Department at 612-673-2301 
or by email at health@minneapolismn.gov.  People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 
311 at 612-673-3000. TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.  
Para asistencia 612-673-2700, Rau kev pab 612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 
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135°ฟ - 70°ฟ 

ภายใน 2 ช ัว่โมง
70°ฟ - 41°ฟ ภายใน 4 ช ัว่โมง

 1 ม.ิย. ขา้ว 192°, 164°, 147° ไมจ่ าเป็น ไมจ่ าเป็น L.P.
S.N. /1

 ม.ค.

www.minneapolismn.gov/foodsafety Para asistencia 612-673-2700, Rau kev pab 612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 


