
Mga Rehiyonal na Fire Marshal  
Checklist ng Inspeksyon sa Food Truck (06-2021) 

 

Ang dokumentong ito ay isang standardized na inspeksyon na kinikilala ng maraming hurisdiksyon 
ng fire department.  Maaari kang makatanggap ng isang inspeksyon nang isang beses kada 12 
buwan mula sa alinmang kasaling hurisdiksyon, at kikilalanin ng lahat ng kasaling hurisdiksyon ang 
inspeksyong iyon. Kailangan mo pa ring makipag-ugnayan sa bawat lokal na fire department at, 
kung kailangan, dapat ay magkaroon ka ng food truck permit bago magpatakbo sa hurisdiksyong 
iyon.  Maaaring may diskwento ang mga bayarin sa permit kung ipinasailalim mo ang iyong food 
truck sa rehiyonal na inspeksyon sa ibang hurisdiksyon.  Mga kasaling hurisdiksyon:  
https://www.kingcountyfirechiefs.org/fire-prevention/    

 
Pangalan ng Mobile Food Vehicle:   

 
Mailing Address:  

 

 
 

 
Taong 
Makakaugnayan:  

 

 
Numero ng 
Telepono:  

  
Email:  

 

 
L&I Number (VEN):  

  
License Plate#:  

 

 
Petsa ng 
Inspeksyon:  

  
Fire Agency:  

 

 
Lagda ng Inspektor:  

 

 
Buod ng Inspeksyon - Rehiyonal 

☐  Inaprubahan - Walang paglabag  

☐  Inaprubahang Magpatakbo –  Kailangang iwasto ang mga paglabag  

☐  Hindi inaprubahang magpatakbo–  Kailangang iwasto ang mga paglabag  

 

Checklist ng Rehiyonal na Inspeksyon 

Dokumentasyon  
 

NAKAPASA 
 

HINDI 
NAKAPASA 

 
N/A 

1. Sticker ng Pag-apruba ng L&I (Labor & 
Industry) sa Estado ng Washington  

☐ ☐ ☐ 

2.  Permit mula sa Fire Department  ☐ ☐ ☐ 

https://www.kingcountyfirechiefs.org/fire-prevention/
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Cooking System Type-1 Hood (Kung nakakagawa ng 
mga vapor na maraming grasa)  

 
NAKAPASA  

 
HINDI 

NAKAPASA  

 
N/A  

1. Nakalista, sineserbisyuhan, at nil i l inis ang 
cooking suppression system ayon sa UL300.  

☐ ☐ ☐ 

 • Petsa ng huling serbisyo: 
(Kada anim na buwan)  

    

 • Petsa ng huling pagl i l inis:      

2. Naa-access at hindi nahaharangan ang Manual 
Pull  Station.  

☐ ☐ ☐ 

 

Storage ng Mantika  

NAKAPASA  HINDI 
NAKAPASA  

N/A  

1. Mas kaunti sa 120 galon ang pinagsamang 
dami.  

☐ ☐ ☐ 

2. Nakatabi ang mga pinaglalagyang tangke sa 
paraang hindi matutumba o masisira habang 
nasa sasakyan.  

☐ ☐ ☐ 

Mga LP (Liquid Petroleum) Gas System  
 

NAKAPASA  
 

HINDI 
NAKAPASA  

 
N/A  

1. May bentilasyon ang mga tangke ng LP na 
matatagpuan sa labas ng sasakyan o sa vapor 
tight na cabinet.  

☐ ☐ ☐ 

2. May sapat na proteksyon sa pagkakabangga 
ang mga tangke ng LP na matatagpuan sa l ikod 
ng sasakyan.  

☐ ☐ ☐ 

3. Mas magaan sa 200 pounds ang maximum na 
laki ng tangke ng LP.  (4.23 lb  =  1 ga l)   

☐ ☐ ☐ 

 • Bilang ng mga 
tangke:  

    

 • Laki ng mga tangke:      

 • Petsa kung kailan 
huling ininspeksyon: 
(Taon-taon)  

    

 • Petsa ng huling 
hydro:  

    

4. Secure na naka-mount ang mga tangke ng LP, 
at may proteksyon ang piping.  

☐ ☐ ☐ 

5. May nakakabit na alarm para sa LP gas, at 
gumagana at nasubukan ito.  

☐ ☐ ☐ 

 • Petsa kung 
kailan huling 
nasubukan:  

    

6. May mga nakakabit na LP shut off valve at naa -
access ang mga ito.   

☐ ☐ ☐ 
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7.  Ang mga tangke ng LP na ginagamit o 
nakalagay sa labas ng sasakyan ay naka -secure 
dapat sa pamamagitan ng hindi nasusunog na 
strap o kadena nang nakapatayo at may 
proteksyon mula sa pagkakabangga.  

☐ ☐ ☐ 

Mga CNG (Compressed Natural Gas) System  
 

NAKAPASA  
 

HINDI 
NAKAPASA  

 
N/A  

1. Ang lahat ng lalagyan ng CNG ay mga NGV 
(Natural Gas Vehicle)-2 cylinder na may 
maximum na laki na mas magaan sa 1300 
pounds.  (1  f t 3  = 8 lbs )  

☐ ☐ ☐ 

 • Bilang ng mga 
tangke:  

    

 • Laki ng mga tangke:      

 • (Mga) petsa ng 
expiration ng tangke  

    

 • Petsa kung kailan 
huling ininspeksyon:  
(Bawat 3 taon)  

    

 • Petsa ng huling 
hydro:  

    

2. Secure na naka-mount ang mga tangke, at may 
proteksyon ang piping.  

☐ ☐ ☐ 

3. May nakakabit na alarm para sa methane gas, 
at gumagana at nasubukan ito.  

☐ ☐ ☐ 

 • Petsa kung kailan 
huling nasubukan:  

    

Mga Portable na Fire Extinguisher  
 

NAKAPASA  
 

HINDI 
NAKAPASA  

 
N/A  

1. May nakakabit na Class K Extinguisher sa 
daanan papunta sa labas (Kung gumagamit ng 
deep fat fryer o mga solid fuel).  

☐ ☐ ☐ 

 • Petsa kung kailan 
huling Sinerbisyuhan 
(Taon-taon)  

    

2. Gumagamit ang fire protection system ng 
placard na nakakabit malapit sa Class K 
Extinguisher.  

☐ ☐ ☐ 

3. Mayroon dapat 2A:10B:C na portable na 
extinguisher sa daanan papunta sa labas.  Kung 
gumagamit ng LP-gas, 2A:40B:C dapat ang 
portable na extinguisher.  

☐ ☐ ☐ 

 • Petsa kung kailan 
huling sinerbisyuhan 
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(Taon-taon)  

Electrical  
 

NAKAPASA  
 

HINDI 
NAKAPASA  

 
N/A  

1. May proteksyon sa pagkakasira ang mga 
extension cord.  

☐ ☐ ☐ 

2. Walang nakabukas o naka-expose na electrical 
junction box o wiring.  

☐ ☐ ☐ 

Mga Generator  
 

NAKAPASA  
 

HINDI 
NAKAPASA  

 
N/A  

1. Ang mga generator ay may minimum na 
distansya na 10 talampakan mula sa mga bagay 
na madaling masunog.  

☐ ☐ ☐ 

2. Hindi dapat pinapayagan ang paglalagay ng 
fuel sa mga internal combustion engine habang 
nagluluto at maaari lang itong isagawa kapag 
hindi ginagamit ang mga electrical generator 
at power source ng internal combustion.   

☐ ☐ ☐ 

 

Panatilihing Nakalagay sa Iyong Food Truck ang Mga 
Kailangang Dokumento 
Tiyaking may kopya ka ng mga sumusunod na dokumento sa iyong truck. Maaaring hilingin sa iyo 
anumang oras ng inspektor ng fire department na magkaroon ng mga kopya nito. 
• Ang iyong ulat ng fire inspection (ang form na ito o iba pang dokumentong ibinigay sa iyo ng 

fire agency na kumumpleto sa iyong inspeksyon). 

• Kopya ng mga ulat ng inspeksyon, test, at/o paglilinis para sa iyong pangkomersyong range 
hood, fire suppression system, at mga extinguisher, na kinumpleto ng iyong contractor. 

• Kopya ng anumang (mga) permit na ibinigay ng lokal na fire department para sa iyong food 
truck.  

 


