Hướng Dẫn Quyên
Góp Thực Phẩm
Thương Mại

Các Bước Quyên Góp Thực Phẩm
1.

Tìm hiểu: Tìm hiểu các loại thực phẩm khô, không dễ ôi thiu
và đã chế biến sẵn mà các cơ sở thực phẩm có thể quyên góp.
2. Lập kế hoạch: Hãy đánh giá lượng thực phẩm dư thừa từ
doanh nghiệp của quí vị và cách thức mang đi quyên góp.
3. Kết nối: Liên hệ trực tiếp với các tổ chức nhận quyên góp
thực phẩm hoặc sử dụng dịch vụ để kết nối và vận chuyển
thực phẩm mang đi quyên góp.
4. An toàn: Nhớ tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn thực phẩm.
5. Hiểu biết: Quyên góp thực phẩm sẽ được ưu đãi thuế và
được miễn trách .

BƯỚC 1: TÌM HIỂU
Quyên Góp Đồ Ăn Chế Biến Sẵn

CHỈ CÓ các cơ sở thực phẩm được cấp phép và kiểm tra như nhà hàng, quán đặc sản, cơ
sở phục vụ ăn uống, nhà sản xuất thực phẩm, nhà bếp của khách sạn và nhà phân phối
thực phẩm mới được quyên góp thực phẩm và đồ ăn chế biến sẵn. Thực phẩm được chế
biến tại nhà không được quyên góp. Không quyên góp thực phẩm đã bày tiệc buffet,
quầy salad hoặc đã được bán cho khách.
Kiểm Tra Nhiệt Độ
Thực phẩm cần được bảo quản an toàn về nhiệt
độ và thời gian (TCS) phải luôn được bảo quản ở
41° F hoặc thấp hơn đối với thực phẩm lạnh hoặc
135° F hoặc cao hơn đối với thực phẩm nóng. Khi
thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ không thích
hợp, các mầm bệnh có thể sinh sôi, khiến thực
phẩm không còn an toàn cho người ăn. Thực
phẩm đông lạnh đem quyên góp phải được bảo
quản ở dạng đông đá. Tìm hiểu thêm tại
dchealth.dc.gov/service/food-safety-and-hygieneinspection-services-division.

CÓ THỂ QUÍ VỊ CHƯA BIẾT

Thực Phẩm (TCS) cần được Bảo Quản
An Toàn Về Nhiệt Độ Và Thời Gian để
ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật
và quá trình sản sinh chất độc.
Mầm bệnh là vi khuẩn, vi rút hoặc vi
sinh vật khác có thể gây bệnh.

Thời Gian Bảo Quản
Thực phẩm chế biến sẵn phải được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp và thời hạn bảo quản
là bảy ngày, tính từ ngày thực phẩm được chế biến. Thực phẩm mang quyên góp phải
được ghi rõ hạn sử dụng và không được quá bảy ngày.

Quyên Góp Thực Phẩm Khô Và Không Dễ Ôi Thiu

Các cơ sở thực phẩm được cấp phép và kiểm tra có thể đóng góp thực phẩm khô và
không dễ ôi thiu mà vẫn còn dùng được. Ví dụ thực phẩm chế biến đóng hộp, nước sốt
đóng hộp, sữa còn hạn sử dụng, mì ống, gạo và ngũ cốc đóng gói, bánh mì và đậu khô.
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Các cơ sở thực phẩm KHÔNG ĐƯỢC đóng góp các loại sau:
• Đồ hộp bị móp, phồng, rò rỉ hoặc sét gỉ
• Hàng khô có dấu hiệu bị ẩm
• Bất kỳ loại thực phẩm nào có bao bì bị hư hỏng hoặc không còn nguyên vẹn
• Bất kỳ thực phẩm nào có dấu hiệu hư hỏng / thối rữa, ví dụ mốc hoặc mùi hôi
• Thực phẩm chưa tiệt trùng
Nếu thực phẩm quá ngày “sử dụng trước”, “tốt nhất trước” hoặc “bán trước” thì sao?
Các quy định của liên bang không yêu cầu thực phẩm phải được ghi rõ hạn “tốt nhất
trước” hoặc “bán trước”, ngoại trừ sữa công thức cho trẻ em. Các nhà sản xuất thực
phẩm ghi rõ hạn để giúp người tiêu dùng và nhà bán lẻ xác định khi nào thực phẩm có
chất lượng tốt nhất. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ngày trên bao bì thực phẩm, ngoại
trừ sữa bột cho trẻ em, không phải là một chỉ số an toàn thực phẩm.
Thực phẩm như bánh mì hoặc đồ hộp có thể đã qua ngày “tốt nhất trước” hoặc “bán
trước” vẫn có thể được mang đi quyên góp trừ khi bao bì bị hư hỏng, móp méo, không
còn tốt hoặc bị rò rỉ.

BƯỚC 2. LÊN KẾ HOẠCH
Trước khi quyên góp thực phẩm, doanh nghiệp nên lập kế hoạch. Dưới đây là một số bước
hữu ích để chuẩn bị.
1. Được doanh nghiệp ủng hộ.
2. Biết rõ lượng thực phẩm dư thừa và nguồn dư thừa.
3. Xác định thực phẩm mang đi quyên góp.

BƯỚC 3. K Ế T N Ố I
Nhiều tổ chức ở DC trực tiếp nhận thực phẩm quyên góp.
• Nhóm DC Food Recovery Working Group – bản đồ nhận quyên góp thực phẩm vùng
Hoa Thịnh Đốn
• dcfoodrecovery.wordpress.com/donate-rescue/
• Nên liên hệ trực tiếp với các tổ chức trước khi mang thực phẩm tới.
Đây là các tổ chức có thể kết nối cơ sở của quí vị với các tổ chức quyên góp thực phẩm.
• Food Rescue US: foodrescue.us
• MEANS Database: meansdatabase.com
• Feeding America’s MealConnect: capitalareafoodbank.org/mealconnect
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BƯỚC 4. AN TOÀN
Bảo Quản Để Thực Phẩm Không Bị Nhiễm Bẩn
Thực phẩm phải được bảo quản và vận chuyển đảm bảo ngăn ngừa ô nhiễm chéo.
Hãy để riêng thịt/hải sản sống và thực phẩm ăn liền trong quá trình bảo quản, chuẩn
bị, đựng và trưng bày.
Trong quá trình trữ lạnh, bảo quản thực phẩm từ trên xuống dưới theo thứ tự sau:
•
•
•
•
•

Thực phẩm ăn liền
Rau củ chưa rửa
Hải sản sống / Thịt sống
Thịt xay sống
Gia cầm sống

Hàng đóng hộp, thực phẩm khô và rau củ tươi phải được bảo
quản ở nơi sạch sẽ và khô ráo, không để dưới nền nhà, không bị
bắn nước, bụi hoặc dính các chất nhiễm bẩn khác.
Thực phẩm gây dị ứng
Một số loại thực phẩm có thể chứa chất gây dị ứng, có thể gây hại cho những người bị
dị ứng. Ghi nhãn vào những thực phẩm có các thành phần sau:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sữa
CÓ THỂ QUÍ VỊ CHƯA BIẾT
Trứng
Lúa mì
Chất gây dị ứng là những chất gây ra
Đậu nành
phản ứng dị ứng.
Cá (ví dụ: cá vược, cá bơn, cá tuyết)
Động vật có vỏ giáp xác (ví dụ: cua, tôm, tôm hùm)
Đậu phộng
Hạt cây (ví dụ: hạt hạnh nhân, óc chó, hồ đào

Luôn nhớ
• Rửa tay kỹ ít nhất 20 giây bằng nước xà phòng ấm.
• Giữ nóng thức ăn nóng và giữ lạnh thức ăn nguội.
• Để riêng các loại thực phẩm để tránh lây nhiễm chéo.
• Bảo quản thực phẩm quyên góp ở nơi chỉ định để đảm bảo an toàn.
• Phối hợp với cơ sở nhận để đảm bảo thực phẩm được vận chuyển an toàn

BƯỚC 5. HIỂU BIẾT

Miễn Trách
Các cơ sở đóng góp và các tổ chức nhận thực phẩm đóng góp được miễn trách nhiệm pháp lý đối
với thực phẩm đóng góp theo luật của liên bang và Đạo Luật Không Bỏ Phí Thực Phẩm của DC.
Đạo Luật Không Bỏ Phí Thực Phẩm năm 2018 mở rộng miễn trách:
Miễn Trách Cho Nhà Hảo Tâm Đóng Góp:
Một nhà hảo tâm đóng góp thực phẩm cho một tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận chân
chính hoặc trực tiếp cho một cá nhân để tiêu thụ sẽ được miễn trách nhiệm pháp lý trừ khi
do sơ suất hoặc hành vi sai trái có chủ ý.
Miễn Trách Cho Người Nhận:
Một tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận chân chính nhận và phân phối thực phẩm không
được biết hoặc không được cho là không an toàn cho người tiêu thụ, miễn phí hoặc chỉ
tính phí đủ để trang trải chi phí xử lý và chuẩn bị thực phẩm, thì được miễn trách nhiệm
pháp lý trừ khi do sơ suất hoặc hành vi sai trái có chủ ý.
Xem Bộ luật Chính thức của DC § 48–301 (a-b) để đọc qui định miễn trách nhiệm pháp lý hoàn chỉnh.

Để biết thêm thông tin về bảo vệ trách nhiệm pháp lý của liên bang, hãy xem “Hướng Dẫn Pháp
Lý về Tránh Lãng Phí Thực Phẩm ở Quận Columbia” của phòng Chính sách và Luật Thực phẩm
thuộc Trường Luật Đại Học Harvard.
• Chlpi.org/wp-content/uploads/2013/12/FOOD-RECOVERY_D.C._2019.pdf
Ưu Đãi Thuế
• Liên bang
• Các doanh nghiệp có thể đủ điều kiện để được khấu trừ thuế nói chung hoặc nâng
cao. Để biết thêm chi tiết về điều kiện đủ, vui lòng tham khảo các tài liệu bên dưới
hoặc tham vấn chuyên gia về thuế
• chlpi.org/wp-content/uploads/2013/12/FOOD-RECOVERY_D.C._2019.pdf
• nrdc.org/sites/default/files/food-donation-federal-tax-deduction-guide-201803.
pdf
• Quận DC
• Các doanh nghiệp của Quận có thể khấu trừ các khoản đóng góp hoặc quà tặng cho
các tổ chức từ thiện khỏi tổng thu nhập. Xem D.C. Code Ann. §47-1803.03 (a) (8) để
biết thêm thông tin

Thắc mắc?

Để giúp ngăn chặn coronavirus (COVID-19) và bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cư dân và nhân
viên của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích gửi câu hỏi của quí vị qua email tới:

DC Health: food.safety@dc.gov
DPW: zero.waste@dc.gov
Bộ Phận Dịch Vụ Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm của Sở Y Tế Quận Columbia và Văn Phòng Giảm
Thiểu và Tái Chế Rác của Sở Công Chính đã phối hợp soạn thảo hướng dẫn này để khuyến khích quyên
góp thực phẩm đồng thời đảm bảo thực phẩm được quyên góp một cách an toàn.

Hỗ trợ
Ngôn ngữ

Si necesita ayuda en Español, por favor llame al (202)
(202) 671-0080
645-6988 para proporcionarle un intérprete de manera gratuita.
Nếu quý vị cần giúp đỡ về ng Việt, xin gọi (202)
671-0080 để chúng tôi thu xếp có thông dịch viên đến giúp quý vị miễn phí.
(202) 645-6988
Si vous avez besoin d’aide en Français appelez-le (202)
(202) 671-0080
645-6988 et l’assistance d’un interprète vous sera fournie gratuitement.
በአማርኛ እርዳታ ከፈለጉ (202)
በ (202)
671-0080 ይደውሉ። የነፃ አስተርጓሚ ይመደብልዎታል።
645-6988
한국어로 언어 지원이 필요하신 경우 (202)
(202) 671-0080
645-6988 로 연락을 주시면 무료로 통역이 제공됩니다.
(202)671-0080
645-6988 將免費向您提供口譯員服務。
如果您需要用（中文)接受幫助，請電洽(202)

