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Guidance on how to safely resume operations after the Boil Order 
Notice is lifted   

Hướng dẫn cách tiếp tục hoạt động một cách an toàn sau khi thông 
báo Lệnh Đun Sôi Nước được dỡ bỏ 

 

• Flush the building’s water lines for at least five minutes and clean faucet screens. Note 
that the water heater will take more than 5 minutes, but it needs to be emptied. 

• Xả các đường nước của tòa nhà ít nhất năm phút và làm sạch các vòi nước. Lưu ý rằng 
máy nước nóng phải nấu lâu hơn năm phút nhưng bình nước nóng phải được xả ra hết. 

 

• Flush and sanitize all water-using fixtures and appliances, such as ice machines, beverage 
dispensers, beverage “gun” dispensers, hot water heaters, direct water source machines, 
dishwashing machines and any other such equipment. 

• Xả và vệ sinh tất cả các đồ đạc và thiết bị sử dụng nước, chẳng hạn như máy làm đá, máy 
pha chế đồ uống, máy pha chế “nhấn nút” đồ uống, bình đun nước nóng, máy sử dụng 
nước trực tiếp, máy rửa chén và bất kỳ thiết bị nào khác. 

 

• Run ice machines through two cycles of ice production and discard the ice.  Then clean 
and sanitize the bin. 

• Chạy máy làm đá qua hai chu kỳ sản xuất đá và thải bỏ đá. Sau đó làm sạch và vệ sinh 
thùng. 

 

• Clean and sanitize all fixtures, sinks, and equipment connected to water lines. 
• Làm sạch và vệ sinh tất cả các đồ đạc, bồn rửa và thiết bị kết nối với đường nước. 

 

• If water filtration systems are present, the filters will need to be replaced. 
• Nếu có hệ thống lọc nước, các bộ lọc sẽ cần được thay thế. 
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When all of these steps have been performed (after the boil water advisory has been lifted) a 
food service establishment may return to normal operations. The Certified Food Manager is the 
responsible person who must assure that all requirements are met.  Questions may be directed to 
City of Arlington’s Health Division at 817-459-6656. 

 

Khi tất cả các bước này đã được thực hiện (sau khi thông báo về Đun Sôi nước được dỡ bỏ), cơ 
sở dịch vụ thực phẩm có thể trở lại hoạt động bình thường. 

 

Giám đốc Thực phẩm được Chứng nhận là người chịu trách nhiệm phải đảm bảo rằng tất cả các 
yêu cầu đều được đáp ứng. Các câu hỏi có thể được chuyển đến Bộ phận Y tế của Thành phố 
Arlington theo số 817-459-6656 

 

 

 

 

 


