Chăm sóc bàn chân
LỜI KHUYÊN VỀ AN TOÀN

Các thợ làm móng và thợ làm đẹp được Ủy Ban
Nghề Làm Tóc và Trang Điểm cấp phép và quản
lý tại California. Ủy Ban Nghề Làm Tóc và Trang
Điểm. Ủy Ban này có nhiệm vụ đảm bảo rằng các
thợ làm móng và thợ trang điểm tuân thủ luật
pháp và các tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm trùng
đã đặt ra của Tiểu Bang.
Sau đây là số lời khuyên mà người tiêu dùng có
thể ghi nhớ khi nhận dịch vụ chăm sóc bàn chân.
Nếu có thắc mắc, nhận xét,
hay khiếu nại, hãy liên lạc với Ủy Ban. �
BOARD OF BARBERING AND COSMETOLOGY
2420 DEL PASO ROAD, SUITE 100 �
SACRAMENTO, CA 95834 �
www.barbercosmo.ca.gov
800-952-5210
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TRƯỚC KHI CHĂM SÓC BÀN CHÂN

KHI CÓ MẶT TẠI SALON

• Đừng cạo lông chân trước buổi hẹn. Việc cạo
lông chân sẽ khiến cho quý vị dễ bị đứt chân,
tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.
• Nếu quý vị bị nứt da hoặc có tổn thương ở
phần chân dưới – KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHĂM
SÓC BÀN CHÂN.

• Hỏi thợ làm móng về việc các spa chăm sóc
chân được vệ sinh như thế nào. Nếu họ do
dự hoặc từ chối trả lời, quý vị có thể cân
nhắc đến nơi khác.
• Quý vị có quyền xem nhật ký vệ sinh chăm
sóc bàn chân. Hãy yêu cầu xem nhật ký.
Đảm bảo spa chăm sóc bàn chân được vệ
sinh trước khi quý vị được phục vụ.
• Thợ làm móng phải rửa tay trước khi phục
vụ quý vị. Nếu không, hãy yêu cầu thợ làm
móng rửa tay. • Không cho phép bất kỳ sản
phẩm chăm sóc móng nào chứa Methyl
Methacrylate (MMA) được sử dụng cho quý
vị. Có thể nhận ra thành phần này bằng mùi
mạnh của nó. Nếu quý vị có nghi ngờ, hãy
hỏi thợ làm móng xem sản phẩm đang sử
dụng có phải là không có MMA hay không.
• Cố tránh hít hơi phát ra từ các sản phẩm
chăm sóc móng. Hơi mạnh có thể làm kích
ứng mắt, da và phổi của quý vị.
• Không bao giờ cho phép thợ làm móng
dùng bất kỳ dụng cụ nào có cạnh dao cạo
để cắt da chai. Thợ làm móng phải làm mịn
da chai, không được cắt bỏ nó.

CÂN NHẮC HỢP LÝ
• Đảm bảo salon quý vị chọn có hệ thống
thông khí đầy đủ.
• Quan sát xung quanh để xem salon có sạch
sẽ, không có rác, và được bố trí bằng các
dụng cụ sạch sẽ, đã tiệt trùng hay không.
• Đảm bảo áp phích về sức khỏe và sự an toàn
của Ủy Ban Nghề Làm Tóc và Trang Điểm
được trưng dễ thấy ở khu vực tiếp tân.
• Đảm bảo thợ làm móng của quý vị có trưng
giấy phép thợ làm móng hoặc thợ làm đẹp
tại vị trí làm việc của họ và chưa hết hạn.

www. B arber C osmo.ca.gov

HÃY NHỚ – Nếu quý vị Thấy Gì Đó có
vẻ không đúng Hãy Nói Gì Đó, trước
tiên với thợ làm móng và sau đó với
chủ salon. Nếu không có giải pháp,
Hãy Nói Gì Đó với Ủy Ban bằng cách
gọi số 800-952-5210.
Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để
có được trải nghiệm salon an toàn và
lành mạnh.
Đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của
người tiêu dùng California bằng cách
nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức kinh
doanh và thực thi các điều luật về
ngành làm tóc và làm đẹp.
Nếu quý vị

Thấy Gì Đó
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