CƠ QUAN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ GIA CƯ ● GAVIN NEWSOM, THỐNG ĐỐC

SỞ NỘI VỤ TIÊU DÙNG ● HỘI ĐỒNG NGHỀ LÀM TÓC VÀ TRANG ĐIỂM

P.O. Box 944226, Sacramento, CA 94244-2260
Điện thoại: (800) 952-5210 Email: barbercosmo@dca.ca.gov
Website: www.barbercosmo.ca.gov

Bản Tin Trong Ngành – Tẩy Da Chết
Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, tẩy da chết nằm trong phạm vi hành nghề của cả
chuyên gia thẩm mỹ và bác sĩ thẩm mỹ. Người được cấp phép phải đảm bảo họ được đào tạo
đầy đủ trước khi thực hiện các dịch vụ này để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Hội Đồng
Nghề Làm Tóc Và Trang Điểm (Hội Đồng) không thể giới thiệu các cơ sở đào tạo hoặc trường
đào tạo cụ thể, nhưng dưới đây là một số phương pháp tốt nhất mà bất kỳ công ty hoặc trường
đào tạo có danh tiếng nào cũng nên giảng dạy và người được cấp phép nên ghi nhớ. Hội Đồng
khuyến khích người được cấp phép trao đổi về dịch vụ này với hãng bảo hiểm trách nhiệm của
họ để đảm bảo họ đáp ứng các yêu cầu về bảo hiểm và đồng thời khuyến khích người được cấp
phép tham gia khóa đào tạo bổ sung về mầm bệnh truyền trong máu và dịch lỏng từ các cơ sở
của quận và/hoặc tiểu bang (chẳng hạn như Phòng Phụ Trách An Toàn và Sức Khỏe Nghề
Nghiệp, hay còn được gọi là Cal/OSHA).
Tẩy da chết (còn được gọi là cạo lông mặt) là một quy trình tẩy tế bào chết trên lớp biểu bì bằng
cách sử dụng một công cụ có lưỡi dao cạo (thường là một lưỡi dao phẫu thuật sử dụng một lần
có đầu tròn) để loại bỏ lông mịn (lông tơ hồng đào) và như một phương pháp tẩy tế bào chết cho
da.
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Rửa tay trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ nào và cân nhắc việc đeo găng tay khi thực hiện
dịch vụ tẩy da chết.
Không thực hiện dịch vụ nhổ sáp, se lông, kẹp nhíp đường hoặc các dịch vụ tẩy lông khác tại
buổi hẹn tẩy da chết. Thực hiện các dịch vụ tẩy lông khác 1-2 tuần trước khi thực hiện dịch vụ
tẩy da chết.
Khuyến cáo người tiêu dùng không tẩy tế bào chết (trực tiếp hoặc bằng chất hóa học) 3-5
ngày trước khi thực hiện dịch vụ. Nên ngừng sử dụng chất tẩy tế bào chết theo toa tại chỗ
trong 7-14 ngày hoặc theo lời khuyên của bác sĩ kê đơn của người tiêu dùng.
Nhắc người tiêu dùng tránh di chuyển, nói chuyện và các hình thức gây xao nhãng khác trong
quá trình thực hiện dịch vụ.
Kiểm tra da của người tiêu dùng để tìm vết thương do mụn hở, trầy xước, cháy nắng hoặc các
dạng kích ứng khác. Nếu có những hiện tượng này, không thực hiện dịch vụ.
Thải bỏ lưỡi dao dùng một lần vào hộp đựng vật sắc nhọn chứ không phải trong hộp đựng
chất thải thông thường. Liên hệ với Chương Trình Quản Lý Chất Thải Y Tế của Sở Y Tế Công
Cộng California để biết thông tin về những việc cần làm với một thùng chứa đầy vật sắc nhọn.

Như với bất kỳ dịch vụ nào, người được cấp phép phải tuân theo tất cả các quy định về sức khỏe
và an toàn của Hội Đồng. Đặc biệt, đối với dịch vụ này, Hội Đồng khuyến nghị người được cấp
phép xem xét các mục 979, 981 và 990 của Tiêu đề 16, Khoản 9 của Bộ Luật Quy Định
California.
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