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MFF CATEGORY B & D CHECKLIST 
Cat. B: 

 “Xin cấp giấy phép để doanh "(yêu cầu cấp giấy phép mới chỉ). 

 Đã hoàn thành giấy “Commissary Verification Form”.  

 Đã hoàn thành giấy “Cleaning and Sanitizing Procedure Form”. 

 Chứng từ thanh toán 

 Đã hoàn thành giấy “Restroom Verification Letter” nếu xe đậu tại một địa điểm cho 

hơn 1 tiếng. 

 Xác định các doanh nghiệp và địa chỉ trên xe / xe tải. 

 Hiệu từ của Department of Housing and Community Development.*1 

 Máy lạnh *2 có khả năng giữ tất cả các loại thực phẩm ở 41 ° F hoặc thấp hơn (nhiệt kế 

theo dõi yêu cầu có trong tủ lạnh). 

 Cung cấp đồ dùng phù hợp (ví dụ, mô đặc sản, Bay phẵng, kẹp gắp hoặc thiết bị pha chế) 

hoặc găng tay sử dụng một lần để giảm thiểu tiếp xúc bằng tay với thức ăn. 

  Nhiệt kế (0-220°F).  

  Bồn rửa tay đầy đủ chức năng:  

 Xà phòng trong quả  Khăn giấy trong quả  Nước nóng 100°F-108°F  

  Bồn rửa warewashing đầy đủ chức năng nếu cần thiết. 

(Xem MFF gói phân loại thông tin cụ thể) 

 Ngăn thực phẩm cho tất cả các mặt hàng thực phẩm mở và bảo vệ trên không 

  Máy nước nóng  

  Bể nước sạch (ít nhất là 5 gallon). 

  Bể Nước bẩn (ít nhất là 7.5 gallon), không có rò rỉ. 

  Không quá 1 thiết bị phụ trợ (thùng nước đá vv.) 

  Thực phẩm được bán:  ____________________________________________________ 

  Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm “Food safety certificate” (only if MFF handles open 

PHF). 

  Thẻ xử lý thực phẩm. (Food handler card.) 

  Nếu xe chế người được, đường lối đi của các đơn vị ít nhất 

74 inches từ sàn tới trần và tối thiểu là 30 inch ngang (cho xe mới) 

 

 

Owner/operator Date 

 



Cat. D: 

  “Xin cấp giấy phép để doanh "(yêu cầu cấp giấy phép mới chỉ). 

  Đã hoàn thành giấy “Commissary Verification Form”.  

  Chứng từ thanh toán. 

  Đã hoàn thành giấy “Restroom Verification Form” nếu đậ   e tại một địa điểm cho  

      hơn 1 ti  ng đ  ng h  . 

  Xác định các doanh nghiệp và địa chỉ trên xe / xe tải. 

  Hiệu từ của Department of Housing and Community Development.*1 

  Máy lạnh *2 có khả năng giữ tất cả các loại thực phẩm ở 41 ° F hoặc thấp hơn (nhiệt 

kế theo dõi yêu cầu có trong tủ lạnh). 

  Cung cấp đồ dùng phù hợp (ví dụ, mô đặc sản, Bay phẵng, kẹp gắp hoặc thiết bị pha 

chế) hoặc găng tay sử dụng một lần để giảm thiểu tiếp xúc bằng tay với thức ăn. 

  Đơn vị nắm giữ nóng đầy đủ chức năng, (như là bảng hơi nước, trường hợp nón. 

  Nhiệt kế (0-220°F).   

  Bồn rửa tay đầy đủ chức năng:  

 Xà phòng trong quả  Khăn giấy trong quả  Nước nóng 100°F-108°F  

  Bồn rửa chén: 

 Nước nóng 120°F  Nắp để điền vào các bồn   xà phòng   thuốc khử trùng   

     giấy thử thuốc khử trùng 

  Máy thông gió chức năng và các bộ lọc sạch. 

  Máy nước nóng chức năng (công suất tối thiểu 4 gallon).. *
3 

  Bể nước sạch (ít nhất là 30 gallon) 

  Approved potable water hose. 

  Bể Nước bẩn (ít nhất là 45 gallon), có nắp,không có rò rỉ. 

  Thiết bị an toàn:  Bình chữa lửa     hộp đồ cứ  thương  

  Đầy đủ bao vây (màn hình cung cấp và còn nguyên vẹn không có lỗ). 

  Cửa lối vào nhân viên tự động đóng. 

  Không quá 1 thiết bị phụ trợ (thùng nước đá vv.)  

  Thực phẩm được bán:    

  Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (food safety certificate) 

  Thẻ xử lý thực phẩm. (Food handler card.) 

  Nếu xe chế người được, đường lối đi của các đơn vị ít nhất 

      74 inches từ sàn tới trần và tối thiểu là 30 inch ngang (cho xe mới) 

 
 

Owner/operator Date 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

*1 Required only for occupiable MFFs with gas and/or electric equipment. 

*2 Required for trucks permitted after Jul, 07, menu change or change of ownership after Dec 31, 07. 

*3 MFF permitted before January1, 2014 are approved with a water heater min. 3 gallon capacity for all Category – D  mobile food facilities;  or ½ 

gallon capacity for limited food prep for all Cat-B and C mobile food facilities; or on demand, tank less water heater. 
Newly permitted MFF after December 31, 2013 must have a minimum 4 gallon water capacity for all Cat – D mobile food facilities; or a water 

heater min. ½ gallon capacity for limited food preparation Cat B and C mobile food facilities capable of  heating  ater to a  in o  1       or 

 are a hing  in  an  1    F for hand wash sink. Heater is only approved when operable independently of vehicle engine. 
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