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Sistema ng Placard Para Sa Kaligtasan Sa Pagkain 

Mahal Na Operator, 

Ang sulat na ito ay pagbibigay-alam sa inyo na ang City and County of San Francisco Environmental Health Branch 

ay sasali sa iba pang siyam na Bay Area Cities & Counties sa paggamit ng isang berde, dilaw, at pulang placard 

system sa maagang panahon para sa 2020. Hindi na namin magagamit ang kasalukuyang sistemang numero ng kard.  

Ang kard ay makakatulong na lumikha ng isang pare-pareho na paraan para sa publiko upang gumawa ng mga 

kaalamang desisyon kapag kumakain at isang pare-pareho na proseso para sa mga operator ng pagkain na maaaring 

magkaroon ng mga pasilidad sa pagkain sa iba't ibang mga lungsod o county.  Makikita sa placard ang nasuri na 

mga kondisyon ng kaligtasan ng pagkain sa panahon ng mga pagsusuri, kasama ang pagkatapos makamit ang 

pagsunod. 

Sa kasalukuyan ang Lungsod at County ng San Francisco ay gumagamit ng isang sistema ng pagmamarka ng 

numero kapag nagsasagawa ng mga regular na inspeksyon kung saan ang pangwakas na iskor ay nakasalalay sa 

bilang at kalubhaan ng mga paglabag na sinusunod sa oras ng inspeksyon.  Ang bagong sistema ng placard ay batay 

sa bilang ng nalalapit na mga peligro sa kalusugan (pangunahing paglabag) na sinusunod sa isang regular na 

inspeksyon. Ang placard ay dapat mai-post para makita ng publiko. 

Alamin sa ngayon na ang puntos na numero ay mananatiling may bisa hanggang sa bigyan ka ng isang kulay na 

placard sa susunod  hindi ipapaalam sa iyo na may  inspeksyon sa kaligtasan ng pagkain. 

Sa ibaba ay magbabalangkas ng kahulugan ng bawat placard para sa bagong sistema: 

Berde na Placard: 

• Ang pasilidad ay may 0 - 1 pangunahing paglabag sa naobserbahan sa oras ng pag-iinspeksyon at ang pangunahing 

paglabag ay naitama sa oras ng inspeksyon. 

Dilaw na Placard: 

• Ang pasilidad ay may 2 o higit pang mga pangunahing paglabag sa na-obserbahan sa oras ng pag-iinspeksyon at 

ang mga pangunahing paglabag ay naitama sa oras ng inspeksyon.  Isasagawa ang muling pag-inspeksyon at ang 

placard ay muling susuriin batay sa mga resulta ng inspeksyon. 

Pulang Placard:  

• Ang pasilidad ay sarado dahil sa mga paglabag na isang napipintong panganib sa kalusugan o mga pangunahing 

paglabag na hindi maiwasto kaagad. Ang pasilidad ay dapat manatiling sarado hanggang ang mga hindi ligtas na 

mga kondisyon ay naitama. 

¿Puedes leer esta carta? De lo contrario, consulte el siguiente sitio web: 

Maaari mong basahin ang sulat na ito? Kung hindi, paki suri ang nakasunod na web: 

你能读这封信吗？如果没有，请访问以下网站： 

 
https://www.sfdph.org/dph/EH/Food/ 
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