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GIỮ BỒN RỬA CỦA BẠN LUÔN SÁNG BÓNG

VỆ SINH CÁC LOẠI BỒN VÀ CHẬU NGÂM CHÂN KHÔNG DÙNG
NƯỚC XOÁY
Loại “chậu” hay “bồn ngâm chân không dùng nước xoáy” là các loại bồn, chậu, chậu ngâm, bệ ngâm hay
bát, cũng như tất cả những thiết bị không dùng điện khác được sử dụng để đựng nước ngâm chân cho khách
hàng trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc chân.

Các bước phải thực hiện sau khi phục vụ mỗi khách hàng:
1. Tháo tất cả nước ra khỏi bồn hoặc chậu.
2. Cọ rửa bên trong thành bồn hoặc chậu, và rửa sạch tất cả các cặn bẩn nhìn thấy được bằng
bàn chải sạch, xà bông (được ghi nhãn như vậy), cùng nước.
3. Tráng rửa chậu hoặc bồn bằng nước sạch.
4. Đổ đầy lại bồn bằng nước sạch.
5. Cho thuốc khử trùng vào bồn. Xem lại nhãn hiệu của nhà sản xuất để biết liều lượng
sử dụng. Hãy nhớ rằng thuốc khử trùng này phải là loại thuốc khử trùng dạng lỏng theo tiêu
chuẩn chất lượng của bệnh viện, đã đăng ký với EPA, đồng thời, trên nhãn thuốc có ghi rõ là
loại diệt khuẩn, diệt nấm và diệt virut.
6. Để chất khử trùng trong bồn hoặc chậu trong ít nhất 10 phút.
7. Xả hết chất khử trùng và tráng rửa bồn hoặc chậu bằng nước sạch.
8. Lau khô bồn hoặc chậu bằng khăn giấy sạch mới.
9. Ghi lại quy trình này vào sổ vệ sinh bồn chăm sóc chân. Trong sổ phải ghi rõ
giờ và ngày của mỗi lần vệ sinh, tên của người vệ sinh bồn rửa và ghi rõ quy trình này đã
được thực hiện sau khi chăm sóc 1 khách hàng. Nhật ký vệ sinh thiết bị chăm sóc chân phải
luôn có sẵn khi có yêu cầu từ khách hàng hay một đại diện Hội đồng.

Lưu ý: Kết thúc ngày và làm sạch hàng tuần không cần thiết cho không Whirlpool Foot Basin và Tubs.
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