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Impormasyon sa Temporary Permit Event 

(Temporary Events Health Permit) – Sino ang Kailangangang Kumuha? 

Batay sa (City & County of San Francisco Health Code, Article 8, Sec. 45-i), kailangang kumuha ng 
permiso ang sinuman o anumang organisasyon na gustong magtinda o mamigay ng sampol mula sa 
isang lokasyon, na hindi hihigit sa 25 na araw sa loob ng 90 na araw.   Ang mga ito ay kasabay ng isang 
kaganapang sibiko na katulad ng: pista, (street fairs), kantahan at sining, maliliit na (sporting events), 
anibersaryo ng araw ng isang bayan, selebrasyong pang-katutubo, pang-kalakal at pag-lunsad ng bagong 
produkto kung saan mayroong pagkain na itinitinda o ipinamimigay sa publiko.  Hind rito kasali ang mga: 
(swap meet), malalaking (sporting events), malawakang pagbubukas ng isang establisimento, 
selebrasyon ng anibersaryo, at iba pa. 

Proseso ng Aplikasyon 

Tawagin po Environmental Health Temporary Events Coordinator sa (415) 252- 3811.  Ang lahat ng 
kinakailangang dokumento ay maaaring makita sa (SFDPH website): http://www.sfdph.org/dph/EH/
Food/Permits/permitSpecEvents.asp.   

Kami po ay matatagpuan sa: 1390 Market Street, San Francisco, CA 94102. 

Upang payagang magpatakbo ng pasilidad, kinakailangang isumite ang lahat ng aplikasyon at tamang 
bayarin  2 linggo bago magsmula ang (event).   

Mga iba Pang Permiso na Maaaring Kakailanganin: 

Kung mgluluto sa (event), tawagan ang (SF Fire Department) _____________________   (415) 558-3300 
Kung magtitinda ng alak, tawagan ang (State ABC) _____________________________   (415) 356-6500 
Kung gagamit ng lupang pag-aari ng pamahalaan, tawagan ang (SF Police Department)   (415) 553-1115 
Kung gagamit ng lupa na pag-aari ng (Parks), tawagan ang (SF Recreation & Park) ____  (415) 831-5500 
Pagbago ng anyo ng katawan gaya ng tato, tawagan ang (SF Public Health) __________   (415)252-3909 
Pagreresaykel, tawagan ang (SF Recycling Board) _______________________________   (415) 554-3434 

Pangalan ng Tagapagpatakbo – batay sa (Retail Food Code: Ch. 11,114337) 

Ang pangalan ng pasilidad, lungsod, estado, sip kod, at pangalan ng tagapagpatakbo ay kinakailangang 
malinaw at madaling basahin ng mga parokyano.  Ang pangalan ng pasilidad ay dapat 3 pulgada ang taas 
at ang kulay nito ay kabaligtaran ng karatulang pinagsulatan.  Ang mga letra at numero ng lungsod, 
estado at sip kod ay hindi liliit sa 1 pulgada ang taas. 

Aplikasyon at mga Bayarin 

Hiwalay ang bayad ng permiso sa aplikasyon.  Ito ay base sa bilang ng magtitinda ng pagkain, bilang ng 
araw ng (event), at kung gaano ka selan ang pagkaing ibinibenta rito. Ibibigay ng (SFDPH) ang (Permit to 
Operate) sa isponor ng (event) at  ipapaskil naman ng bawat tindahan o kariton ang kani-kanilang 
(inspection report/permit) sa (event). 

Katapusan ng Pagsumite ng Aplikasyon 

14 na araw bago magsimula ang (event): Ang lahat ng aplikasyon at bayarin ay kailangan masumite. 
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13 na araw bago magsimula ang (event): Mayroong dagdag na 50% sa bayarin. 

7 na araw bago magsimula ang (event): Hindi na tatanggapin ang aplikasyon at bawala na ang pagtinda. 

Mga Kahulugan: 

(Booth) – Ang laki ng isang (booth) ay hindi hihigit sa 10’ x 10’ kaya, ang 20’ x 10’ ay tinuturing na 
dalawang         (booth).  

Kariton – Isang kariton ay tinuturing na isang (booth). 

Pasilidad na nagtitinda ng napakaselan na pagkain – ito ay mga pasilidad na nagtitinda, naghahatid, o 
naghahanda ng pagkain katulad ng ibat’t-ibang klase ng karne, gayat na kamatis, itlog, gatas, (cooked 
starches) katulad ng kanin, tinapay; mga toge, gayat na milon o pakwan.  Ang mga ito ay inihahanda sa 
pamamaraang madaling makadulot ng kontaminasyon katulad ng: pagluto, muling pag-init, pag-gayat, 
pag-halo, o pag-piga ng katas. 

Pasilidad na nagtitinda ng hindi maselan na pagkain – ito ay mga pasilidad na nagtitinda, naghahatid, o 
naghahanda ng pagkain na hindi maselan katulad ng mga buong prutas, mga kending nakabalot, mga 
biskwit na nakabalot, tubig na nakabote, o (canned sodas).   

Isponsor – Isang tao o organisasyong tagapag-ugnay ng mga aplikasyon at namamahala sa lahat ng 
nagtitinda at (event). 

Nagtitinda – Tao o organisasyong nagbebenta o namimigay ng pagkain sa publiko. 
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