QUY ĐỊNH DÀNH CHO CÁC DỊCH VỤ CÁ NHÂN
Các doanh nghiệp dịch vụ cá nhân phải tuân theo các tiêu chuẩn và quy định nêu ra trong quy
luật Dịch Vụ Cá Nhân và các hướng dẫn liên hệ đến vệ sinh, sức khoẻ.
Dịch Vụ Cá Nhân là gì ?
Chúng không những chỉ giới hạn vào các dịch vụ sau đây mà còn có thể kể đến các dịch vụ khác
nữa :
Xăm mình*
Làm móng tay
Làm tóc
Bấm lỗ tai, bộ phận cơ thể* Làm móng chân Nhổ lông điện phân
Trang điểm vĩnh viễn*
Phủ sáp
Trang điểm
Và các dịch vụ cá nhân khác ngoài các dịch vụ kể bên trên**

Nhuộm mi mắt
Làm da mặt
Nhổ lông dùng tia laser

*Đối với các thủ thuật xuyên qua da và **các dịch vụ cá nhân khác không liệt kê bên trên, xin vui
lòng liên lạc với Thanh Tra Y-Tế môi trường để biết thêm chi tiết.
Các quy định cơ bản bạn cần phải biết đến :
1.

Chổ làm việc phải là nơi riêng biệt, thú vật không được lai vãng đến,
không được sử dụng làm nơi ăn ở, tồn trữ thức ăn hay dùng để tắm rửa
và đi vệ sinh.

2.

Phải có một cái bồn riêng rẽ (không phải cái có sẵn trong phòng vệ sinh)
dùng để rửa tay và dụng cụ sử dụng trong các dịch vụ này. Bồn này phải
đạt được các tiêu chuẩn sau đây:






có đủ nước nóng và lạnh để dùng
bằng thép không rỉ sét và đúng kích thước
được trang bị với xà bông rửa tay và khăn giấy lau tay hay máy hơi
nóng làm khô tay
đủ kích thước để dùng khi nào cần đến
đủ kích thước để ngâm rửa và khử trùng dụng cụ dùng cho các dịch vụ này

3.

Nhà vệ sinh có giấy đi cầu, bồn rửa tay, xà phòng rửa tay và khăn giấy lau tay hay máy hơi
nóng làm khô tay.

4.

Phải có hệ thống phòng chống nước dơ bẩn xâm nhập vào hệ thống nước sạch.

5.

Bề mặt nơi làm việc không được sần sùi, phải bằng vật liệu không thấm nước, dễ lau chùi
và không bị hư hỏng.

6. Nơi làm việc phải có đủ ánh sáng và thoáng hơi.
7. Các bề mặt khách hàng tiếp xúc (bàn, ghế, nơi tựa đầu, v.v.) phải nhẵn, không thấm nước,
dễ lau chùi và không bị hư hỏng.
8. Phải có đầy đủ chổ để cất giữ các thiết bị, dụng cụ, và các đồ dùng khác.
9. Phải có đủ thùng đựng rác và đổ rác thường xuyên.
10. Dùng thuốc khử trùng được chấp thuận để khử trùng các dụng cụ, bề mặt với mục đích tái
sử dụng.
11. Dùng thuốc khử trùng da cho khách hàng trước và sau làm việc.
12. Các dụng cụ không thể khử trùng hoặc tiệt trùng được, hoặc loại dùng một lần mà thôi thì
phải vất bỏ đi sau mổi khi dùng. Ví dụ như:









Dụng cụ giũa và đánh bóng móng tay làm bằng xốp
Đá bọt / dụng cụ mài da chết ở bàn chân
Tấm ngăn bằng xốp dùng để ngăn ngón chân
Dép mang làm bằng xốp
Vật dụng sắc bén như lưỡi trích, dao cạo da
Giấy nhám dùng cho máy giũa móng
Đồ dùng bằng gổ dùng đẩy da ở nền móng tay, chân
Dụng cụ bằng xốp dùng cho các dịch vụ trang điểm

13. Thùng đựng an toàn để cất giữ các đồ dùng bén, nhọn sau khi sử dụng
14. Thuốc nhuộm, mỹ phẩm, v.v…phải có nhản hiệu đính kèm, phải được sử dụng đúng chỉ dẩn
của nhà sản xuất
15. Hóa chất, thuốc tẩy và thuốc rửa phải được cất giữ, bảo quản, sử dụng đúng theo chỉ dẩn
của nhà sản xuất
Xin vui lòng xem lại quy luật Dịch Vụ Cá Nhân cùng các quy định , tiêu chuẩn liên hệ để biết
thêm danh sách trọn vẹn hơn.
Nên nhớ rằng bảo vệ sức khoẻ bằng cách tuân theo các quy định căn bản trên sẽ giúp bạn
thành công tốt đẹp trong dịch vụ kinh doanh cuả bạn.

Xin liên lạc phòng Y-Tế nơi bạn cư ngụ để biết thêm chi tiết hay hẹn ngày khám trước khi mở cơ sơ kinh doanh:
Edmonton Main Office
Calgary Main Office
Lethbridge Office

780-735-1800
403-943-2295
403-388-6689

Grande Prairie Main Office
Red Deer Main Office
www.albertahealthservices.ca/eph.asp

780-513-7517
403-356-6366
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