Nguồn Thông Tin

Làm thế nào để đảm bảo
rằng tiệm móng của chúng
tôi đang thực hiện tốt nhất?

Liên Hiệp Mỹ Viện Móng Tay
Khỏe Mạnh Oregon.
http://www.oregonhealthynailsalon
s.org/
Trung Tâm Y Tế & Dịch Vụ Châu Á
http://www.ahscpdx.org/
Liên Minh Thẩm Mỹ Viện Và Móng
Tay Khỏe Mạnh Quốc Gia.
http://nailsalonalliance.org/

Tài liệu này được phổ biến để cung cấp
cho bạn một cách nhìn tổng quan về việc
thực hành an toàn tốt nhất tại tiệm của
bạn.
Để biết thêm chi tiết cụ thể giúp bạn bảo
vệ tốt hơn các nhân viên và khách hàng
của bạn, hãy tham khảo tài liệu này với:
 Danh Mục Kiểm Tra Thực Hành
Quản Lý Tốt Nhất.
 Hướng Dẫn Thực Hành Bổ Sung
Tốt Nhất.
Danh mục Kiểm Tra và Hướng Dẫn có
thể tải về từ trang mạng điện toán:
http://www.oregonhealthynailsalons.org

THE CENTER FOR RESEARCH ON
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL
TOXICOLOGY
3181 S.W. Sam Jackson Park Rd., L606
Portland, Oregon 97239‐3098
tel 503 494‐2513
fax 503 494‐3849

Thực Hành Tốt Nhất
Tại Tiệm Làm Móng:
Bảng Hướng Dẫn An
Toàn Dành Cho
Chủ Tiệm.

Giấy Phép Và
Thông Báo
 Bạn cần niêm yết một giấy
phép bản gốc có hiệu lực.
 Tất cả nhân viên làm móng
phải có bằng cấp có hiệu lực
do bang cấp.
 Hãy bảo đảm rằng bạn có
dán những bảng thông báo
của OR‐OSHA nơi mà nhân
viên có thể nhìn thấy chúng*
 Giữ hồ sơ các khách hàng của
bạn để bảo vệ khách hàng và
học viên.

Đào Tạo Hóa Chất

Chất Lượng Không Khí

 Hãy đảm bảo rằng bạn có đầy đủ
Những Tờ Dữ Liệu An Toàn về
những loại hóa chất mà tiệm nail
bạn sử dụng, và đào tạo nhân
viên cho họ hiểu rõ hơn về chúng

 Hệ thống thông gió của tiệm
nên được kiểm tra hằng năm
hay khi bạn có vấn đề.

 Hãy đảm bảo rằng những sản
phẩm độc hại và chai đựng hóa
chất được dán nhãn đầy đủ.
 Cung cấp găng tay bảo vệ.
 Nên có một trạm rửa mắt.

Nguy Cơ Sinh Học

Vệ Sinh Môi Trường

* Bảng Thông Báo này có sẵn và có
thể in từ đường trang mạng tại
http://www.orosha.org/pdf/pubs/15
07.pdf

 Không khí thông thoáng là
nên lấy hơi thoát ra từ khách
hàng và ra khỏi tiệm.
 Các sản phẩm làm móng và
các chai đựng nên đóng nút
chặt lại khi không sử dụng.

 Nhân viên tiệm móng nên
rửa tay trước khi ăn, uống,
hút thuốc, và sau khi xử lý
các sản phẩm và làm móng
cho khách hàng.
 Nên làm sạch nơi làm việc
sau mỗi khách hàng.
 Chỉ nên dùng một lần những
sản phẩm làm móng cho một
khách hàng.

 Nhân viên làm móng phải biết
những mối nguy hiểm khi tiếp
xúc với máu và các vật liệu
truyền nhiễm khác và biết cách
làm thế nào để ngăn chặn các
nguồn phơi nhiễm này.

Khoa Học Ergonomics

 Nhân viên cần phải được nghỉ
giải lao đầy đủ để làm giảm căng
thẳng từ các động tác lặp đi lặp
lại.
 Nhân viên có thể thư giãn cổ tay
của mình mà không cần phải
đưa khuỷu tay ra khỏi cơ thể.

 Hãy đảm bảo rằng bàn ghế
trong tiệm có thể điều chỉnh
được để giảm thiểu căng
thẳng.

