Bộ Sự vụ Người tiêu dùng

Các Vi phạm Thường gặp Nhất được Trích dẫn trong một cuộc Thanh tra
Tiêu đề 16. Mục trong Bộ luật Quy chế California:

979 - Khử trùng các Dụng cụ Không dùng điện: Số tiền phạt - 100,00$ - 500,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•

•
•
•
•
•

Trước khi sử dụng cho một khách hàng, hãy làm sạch kỹ các dụng cụ. Loại bỏ tất cả cặn bẩn có thể nhìn thấy
được, làm sạch bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa và nước, làm khô dụng cụ, ngâm ngập hoàn toàn dụng cụ
vào dung dịch khử trùng đã đăng ký với EPA, và sử dụng găng tay hoặc kẹp gắp để lấy dụng cụ ra khỏi chất
khử trùng.
Luôn đậy kín dung dịch khử trùng và thay chất khử trùng khi bị vẩn đục, có chứa cặn bẩn, hoặc theo hướng
dẫn của nhà sản xuất.
Lưu trữ tất cả các vật dụng bẩn không dùng điện (ví dụ: lược, bàn chải, bấm móng tay) trong một hộp đựng
có dán nhãn "Dơ", "Bẩn", hoặc "Bị nhiễm bẩn".
Lưu trữ tất cả các vật dụng không dùng điện đã được khử trùng ở nơi sạch và kín, có dán nhãn "Sạch" hoặc
"Đã khử trùng".
Kéo phải được khử trùng bằng cách loại bỏ các cặn bẩn có thể nhìn thấy được, làm sạch với xà phòng hoặc
chất tẩy rửa và nước, xịt hoặc lau bằng dung dịch khử trùng đã đăng ký với EPA.
Các dụng cụ đã khử trùng và kéo KHÔNG được đặt trong thùng chứa, túi hoặc hộp đựng không thể khử trùng
được.

988 - Dung dịch, Kem, Phấn và Mỹ phẩm: Số tiền phạt - 50,00$ - 150,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•
•
•

Bảo quản tất cả các dung dịch, kem, sáp, dầu gội đầu, phấn, gel và các chế phẩm mỹ phẩm khác trong hộp
chứa sạch và kín. Phấn có thể được đựng trong lọ rắc sạch.
Ghi nhãn rõ ràng tất cả các chai lọ và hộp chứa sản phẩm (ví dụ: nước, gel, dầu, v.v.).
Khi chỉ sử dụng một phần chế phẩm mỹ phẩm, hãy lấy nó ra khỏi hộp chứa theo cách mà không làm nhiễm
bẩn phần còn lại. Ví dụ: Khi lấy sáp ra khỏi nồi, tránh dùng cùng một que bôi sáp để "nhúng lại".

981 (a) - Không Vứt bỏ các Dụng cụ và Vật dụng Không thể Khử trùng được: Số tiền phạt - 100,00$ 250,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•

Sau khi sử dụng cho một khách hàng duy nhất, phải ngay lập tức vứt bỏ các dụng cụ và vật dụng không thể
khử trùng được (ví dụ: mút chà móng, đá bọt, que sáp, đồ tách ngón chân, găng tay, bông tẩy trang, bọt biển,
que dũa phủ bột mài và khăn lót cổ) vào thùng rác.

981 (b) - Bảo quản Sai cách các Vật dụng mới và Dụng cụ Dùng một lần: Số tiền phạt - 50,00$ - 150,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•

Hãy chắc chắn rằng tất cả các vật dụng mới và các dụng cụ dùng một lần, có thể vứt bỏ phải được lưu trữ ở
nơi sạch và kín, có dán nhãn "Mới"
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7317 - Cơ sở/Cá nhân Không có Giấy phép: Số tiền phạt - 25,00$ - 1.000,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•
•
•

Luôn giữ cho giấy phép cá nhân và/hoặc cơ sở của quý vị còn hiện hành.
Hãy chắc chắn rằng cơ sở nơi quý vị làm việc có giấy phép và còn hiện hành.
Hãy chắc chắn rằng các nhân viên đều có giấy phép và còn hiện hành.

7351 – Yêu cầu đối với Nhà vệ sinh: Số tiền phạt - 50,00$ - 150,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•
•
•

Quý vị cần có một nhà vệ sinh công cộng.
Nhà vệ sinh luôn phải được giữ sạch sẽ.
Nhà vệ sinh không được dùng làm kho chứa. Việc lưu trữ vật dụng, cây lau nhà, xô, v.v. trong nhà vệ sinh
đều không được chấp nhận.

965 - Trưng bày Giấy phép: Số tiền phạt - 50,00$ - 150,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•
•
•

Niêm yết giấy phép cá nhân rõ ràng tại khu vực làm việc chính của người được cấp phép.
Niêm yết giấy phép thành lập rõ ràng tại khu vực tiếp tân.
Không trưng bày giấy phép đã hết hạn hoặc không hợp lệ.

987 - Khăn: Số tiền phạt - 50,00$ - 150,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•
•
•

Khăn, tấm phủ, áo choàng, tấm trải hoặc áo khoác sau khi đã sử dụng một lần phải được đặt trong một
thùng chứa kín để giặt giũ.
Giặt khăn thương mại trong nước ít nhất 160 độ từ 25 phút trở lên, hoặc sử dụng hóa chất và nước lạnh.
Giữ sạch khăn, tấm phủ, áo choàng, tấm trải hoặc áo khoác trong tủ hoặc thùng chứa sạch và kín.

994 - Vệ sinh và Giữ gìn: Số tiền phạt - 50,00$ - 150,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•
•

Giữ cho sàn nhà, tường, đồ gỗ, trần nhà, đồ nội thất, đồ trang trí, đồ đạc cố định được sạch sẽ và trong tình
trạng tốt.
Không được để tích tụ các chất thải, tóc vụn, hoặc vật phế thải tại cơ sở.

978 (a) (5) - Không đủ Thuốc khử trùng trong Thùng chứa để Ngâm ngập Hoàn toàn: Số tiền phạt 100,00$ - 200,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•

Khi khử trùng các dụng cụ, phải đảm bảo có đủ dung dịch khử trùng trong các thùng chứa để ngâm ngập
dụng cụ hoàn toàn. Nếu dụng cụ không vừa vặn hoàn toàn trong thùng chứa (ví dụ: tay cầm của bàn chải nhô
ra), phải sử dụng một thùng chứa khác.
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986 - Chổi quét bụi cho Cổ/Cọ Không sạch sẽ hoặc Vệ sinh: Số tiền phạt - 50,00$ - 150,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•
•
•

Làm sạch kỹ chổi quét bụi cho cổ, móng, mặt, hoặc cọ trang điểm và bàn chải móng tay trước khi sử dụng cho
một khách hàng.
Để chổi và cọ sạch ở nơi sạch và kín, có dán nhãn "Sạch".
Đặt chổi hoặc cọ bẩn trong một hộp chứa có dán nhãn "Dơ", "Bẩn", hoặc "Bị nhiễm bẩn".

990 - Gối tựa đầu, Khay gội đầu, Bát, và Bàn trị liệu: Số tiền phạt - 50,00$ - 150,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•
•
•
•
•

Gối tựa đầu của ghế phải được phủ một chiếc khăn hoặc tấm giấy sạch cho mỗi khách hàng.
Làm sạch khay gội đầu và bát bằng xà phòng và nước hoặc chất tẩy rửa khác sau mỗi lần gội đầu.
Luôn luôn giữ khay gội đầu và bát trong tình trạng tốt và trong điều kiện vệ sinh.
Che phủ bàn điều trị bằng một tấm giấy lót sạch, khăn sạch, hoặc một tấm phủ sạch sau mỗi lần sử dụng.
Vứt bỏ khăn hoặc tấm phủ ngay sau khi sử dụng và đặt vào trong một thùng chứa kín để giặt giũ. Vứt bỏ giấy
lót bàn trị liệu ngay sau khi sử dụng một lần.

7349 - Thuê Cá nhân Không có giấy phép: Số tiền phạt - 1.000,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•

Trước khi thuê, phải xác minh từng cá nhân xem đã có giấy phép hiện hành và còn hiệu lực để thực hiện các
dịch vụ làm tóc, thẩm mỹ và điện phân hay không.

980(c) - Khử trùng Các Dụng cụ Điện: Số tiền phạt - 50,00$ - 150,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•

Tất cả các dụng cụ điện bẩn đã được sử dụng cho một khách hàng hoặc bị bẩn theo bất kỳ cách nào đều phải
được đặt trong một hộp chứa có dán nhãn "Bẩn", "Dơ" hoặc "Bị nhiễm bẩn" (không bao gồm các dụng cụ tạo
kiểu nóng)

980.1(c)(7), 980.1(d)(7), 980.2(b)(7), 980.2(c)(6), 980.2(d)(3), 980.3(b)(6) và 980.4(a)(2) – Nhật ký Làm
sạch Thiết bị Làm móng chân – Số tiền phạt - 100,00$- 200,00$
Cách phòng tránh vi phạm:
•

•

•
•

Sau khi sử dụng cho một khách hàng, vào cuối mỗi ngày và hàng tuần, phải làm sạch kỹ và khử trùng các thiết
bị ghế spa có bồn ngâm chân, chậu hoặc bồn theo loại ghế spa có bồn ngâm chân, chậu, hoặc bồn mà quý vị
có. (ví dụ Bồn ngâm chân không ống, Bồn ngâm chân Không có Xoáy nước hoặc Chậu, và Tấm lót Bồn hoặc
Chậu ngâm chân Dùng một lần)
Ghi lại các quy trình trong nhật ký thiết bị làm móng chân, bao gồm ngày giờ của mỗi lần làm sạch và tên viết
tắt của người đã thực hiện quy trình, và nêu rõ việc làm sạch được thực hiện sau mỗi khách hàng, vào cuối
ngày hay hàng tuần.
Mỗi ghế, bồn hoặc chậu phải có nhật ký thiết bị làm móng chân riêng.
Nhật ký thiết bị làm móng chân phải có sẵn để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng hoặc người đại diện Hội
đồng.
Đã sửa đổi Tháng Tám 2016
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