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Reminder: Cannabidiol (CBD) Is Prohibited in Food and Drink 

 

Dear Business Owner:  

In December 2018, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) stated that it is unlawful to add 

cannabidiol (CBD) to food or drink. As a result, the New York City Health Code also prohibits adding CBD 

to food or drink, including in packaged food products.   

Beginning July 1, 2019, the Health Department began embargoing food and drink products that contain 

CBD — the products have to be returned to the supplier or discarded. Starting October 1, 2019, the 

Health Department will begin issuing violations subject to fines following a hearing at the OATH 

Health Tribunal. For restaurants and food carts and trucks, violation points will count towards an 

establishment’s letter grade. 

For more information on CBD in food or drink, please visit the FDA website: 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm  

We will update you on our enforcement of this product if the FDA updates its guidance or if there are 

changes in New York State law. 

If you have any questions, please email the Health Department’s Office of Food Safety at 
infobfscs@health.nyc.gov or call 646-632-6001.         
         

 

 ( في األطعمة والمشروبات CBDتذكير: حظر استخدام الكانابيديول )

 

 : عزيزي صاحب العمل التجاري

( إلى األطعمة أو المشروبات أمر CBDالكانابيديول ) ( األمريكية أن إضافة FDA، ذكرت إدارة الغذاء والدواء )2018في ديسمبر/ كانون األول 

إلى األطعمة أو المشروبات، بما في ذلك في  (CBDالكانابيديول )أيًضا إضافة  يحظر قانون الصحة بمدينة نيويوركغير قانوني. ونتيجة لذلك، 

 المنتجات الغذائية المعلبة. 

الكانابيديول  الصحة في فرض حظر على المنتجات من األطعمة والمشروبات التي تحتوي على مادة  إدارة، بدأت 2019يوليو/ تموز  1اعتباًرا من 

(CBD) - د أو التخلص منها الصحة في إصدار مخالفات  إدارة ، ستبدأ 2019 أكتوبر/ تشرين األول 1اعتباًرا من . ويلزم إعادة المنتجات إلى المور ِّ

بالنسبة للمطاعم وعربات  ي المحكمة الصحية التابعة لمكتب المحاكمات وجلسات االستماع اإلدارية.خاضعة لغرامات، عقب عقد جلسة استماع ف

 . وشاحنات الطعام، سيتم احتساب نقاط المخالفة ضمن درجة التقييم الصحي للمنشأة

 FDA):والدواء ) إدارة الغذاءفي األطعمة أو المشروبات، يرجى زيارة موقع  (CBDالكانابيديول )للمزيد من المعلومات عن 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm 

بتحديث إرشادها، أو إذا طرأت تغييرات  ( FDA)سوف نخطرك بآخر المستجدات بشأن إنفاذ القانون على هذا المنتج إذا قامت إدارة الغذاء والدواء 

 .على قانون والية نيويورك

   infobfscs@health.nyc.govالصحة عبر البريد اإللكتروني  دارةإل إذا كانت لديك أية أسئلة، يرجى مراسلة مكتب سالمة األغذية التابع 
 . 6001-632-646أو االتصال على الرقم 
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