consumer fact sheet 4

BẢNG THÔNG TIN:
CÁC DỊCH VỤ TẠI GIA
Các dịch vụ tại gia là cắt tóc, trang điểm (bao gồm chăm sóc da và chăm sóc móng), và các dịch vụ điện phân trị
liệu được thực hiện có thù lao tại gia thay vì tại các salon hoặc tiệm cắt tóc có giấy phép, hoặc một trường học
được phê duyệt.
Hỏi:

AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN CÁC DỊCH VỤ TẠI GIA?

Đáp: Các dịch vụ tại gia dành cho bất kỳ ai không thể đến salon hoặc tiệm cắt tóc có giấy phép vì bị bệnh hoặc
mất năng lực thể chất hoặc tâm thần khác.
Hỏi:

TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU TÔI CẦN CÁC DỊCH VỤ TẠI GIA?

Đáp: Nếu quý vị cần các dịch tại gia, hãy liên lạc với salon có giấy phép và hỏi xem họ có nhân viên có giấy
phép để cung cấp các dịch vụ tại gia hay không. Nếu có, hãy đặt lịch hẹn. Hãy đảm bảo thông báo cho
nhân viên biết quý vị đang sử dụng các loại thuốc gì, quý vị bị khuyết tật gì và quý vị có thể cần những
biện pháp điều chỉnh gì.
Hỏi:

BỆNH NHÂN TRONG CÁC CƠ SỞ ĐIỀU DƯỠNG CÓ THỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TẠI GIA HAY KHÔNG?

Đáp: Có. Bệnh nhân trong các cơ sở điều dưỡng có thể nhận các dịch vụ tại gia. Nếu quý vị đang ở một cơ sở
điều dưỡng, hãy thực hiện theo các bước được cung cấp trong câu trả lời bên trên.
Hỏi:

AI CÓ THỂ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TẠI GIA?

Đáp: Chỉ có những người được Ủy Ban cấp phép thực hiện các dịch vụ được yêu cầu mới có thể cung cấp các
dịch vụ tại gia cho những người đủ điều kiện.
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