2020 FOOD TRUCK
PERMIT INSPECTIONS
WILL BE COMPLETED BY
APPOINTMENT ONLY!
Schedule an appointment
by calling (916) 875-8440.





Inspections will begin December 2nd.
All food trucks must be inspected and permitted by January 31, 2020
Inspections will be conducted at Sacramento County Environmental
Management Department; 10590 Armstrong Ave, Mather, CA 95655
Permit fees must be paid before inspection is conducted.

The following must be completed before an inspection is conducted:

□
□
□
□
□
□
□
□

Food Truck must have an insignia from Department
of Housing and Community Development
Completed commissary letter with signature
Completed restroom verification with signature
if parked at one location for more than 1 hour
Completed Route Sheet
Food Safety Certificate for truck operator
Food handler cards for all employees
ALL EQUIPMENT MUST BE ON AND WORKING PROPERLY BEFORE
APPOINTMENT TIME
NOTE: If a reinspection is required, a fee of $201 will be assessed

¡Se requiere cita de inspección para obtener permiso de
salubridad para camiones de comida!
¡Hable al
(916) 875-8440 para
hacer su cita de
salubridad para
camiones de comida!

 Inspecciones comenzarán Diciembre 2, 2019
 Todos los camiones de comida deben ser inspeccionados
y permitidos antes de Enero 31, 2020

 Las inspecciones se llevarán a cabo en el Departamento
de Salubridad; 10590 Armstrong Ave, Mather, CA 95655

 El permiso de salubridad debe pagarse antes de que se
lleve a cabo la inspección

Antes de su sita de inspección, se debe completar lo siguiente:

□
□
□
□
□
□
□
□

Camión de comida debe tener una insignia del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Comunitario
Complete la forma “Commissary Verification Form” con firmas
Complete la forma “Restroom Verification Letter” firmas si está estacionado en un lugar
durante más de 1 hora
Complete la forma “Route Sheet”
Obtenga certificado para el manejador para mantenimiento de comida sana
Obtenga tarjetas de preparación de alimentos para todos los empleados
TODO EL EQUIPO DEBE ESTAR ENCENDIDO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
ANTES DE LA HORA DE LA CITA
Nota: si se requiere una re-inspección, se aplicará una tarifa de $201

2020 KIỂM TRA XE THỰC PHẨM Phải QUA CUỘC HẸN Mà Thôi!

 Kiểm tra sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 12.
Gọi (916) 875-8440  Tất cả các xe thực phẩm phải được kiểm tra và cho bằng cử

nhân trước ngày 31 tháng 1 năm 2020
Để Lên Lịch Một
 Kiểm tra sẽ được tiến hành tại Van Phòng EMD Sacramento;
Cuộc Hẹn
10590 Armstrong Ave, Mather, CA 95655
 Phải trả tiền bằng cử nhân Health trước khi tiến hành kiểm tra

Những điều sau đây phải được hoàn thành trước khi tiến hành kiểm tra:

□
□
□
□
□
□
□
□

Xe thực phẩm phải có phù hiệu của Department of Housing and Community Development
Hoàn thành giấy commissary
Hoàn thành giấy sử dụng nhà vệ sinh (restroom verification)
nếu bạn đậu xe ở một địa điểm hơn một tiếng
Hoàn thành giấy tuyến đường(route Sheet)
Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho chủ
Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho nhân viên
Tất cả các thiết bị sẽ hoạt động trước giờ kiểm tra
Lưu ý: Nếu cần kiểm tra lại, bạn sẽ trả $ 201

