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Thông Báo Công Nghiệp 4/10/2013 - SĂN SÓC CHÂN BẰNG CÁ
Hội Đồng Nghề Làm Tóc và Trang Điểm (Board) đã nhận được nhiều tin tức về khuynh
hướng mới trong chuyên nghề được gọi lâ “săn sóc chãn bằng cá”. Cách săn sóc chãn
bằng cá này là việc khách hâng đặt chân vô thau hoặc chậu có đựng cá sống. Cá sống
sẽ ăn những tế bào chết trên da chân khách hàng. Câu hỏi được đặt ra là nên hay
không nên cho phép thi hành thêm cách “săn sóc chân bằng cá” trong những cơ sở có
môn bài, nơi mâ những dịch vụ của chuyên viên nghề tóc và/hoặc trang điểm đã được
cung ứng.
Hội Đồng đã phán quyết là cách “săn sóc chãn bằng cá” không được phép làm tại
California bởi những luật lệ của Hội Đồng về sức khỏe và an toàn.
Để đưa ra sự phán quyết này, Hội Đồng đã duyệt lại Bộ Luật về Sức Khỏe và An Toàn,
Tiêu Đề 16, Phãn Đoạn 9, Điều Khoản 12. Phương pháp “săn sóc chãn bằng cá” không
thuộc trong các luật lệ 979(a), 981(a) và 980.3.
Quy định 979(a) ghi rằng, “Trước khi dùng trên khách hàng, tất cả dụng cụ không dẫn
điện, phải được tẩy trùng bằng cách làm sạch với nước và xà bông hay chất tẩy rửa rồi
ngâm trong hóa chất sát trûng được cơ quan EPA cầu chứng để vô hiệu hóa những tác
động của vi trùng, vi khuẩn và siêu vi khuẩn.” Hội Đồng đã quyết định là cá không thể
được sát trûng đúng cách trước khi sử dụng cho mỗi khách hàng.
Quy định 981(a) ghi rằng, “Tất cả những dụng cụ hay vật liệu trực tiếp đụng chạm với
khách hàng mà không thể sát trùng sẽ phải vứt bỏ trong thùng rác ngay sau khi xử
dụng.” Hội Đồng đã quyết định rằng nếu cá sống không thể sát trûng được thì phải vứt
bỏ ngay sau khi sử dụng.
Quy định 980.3 ghi rằng, “Sau khi được sử dụng trên mỗi khách hàng, mỗi một chậu
hay thau làm chân loại non-whirlpool phải được rửa sạch và sát trùng.” Hội Đồng quyết
định rằng những chậu hay thau sau khi làm chân bằng cá sống thì không thể rửa sạch
và sát trùng một cách chính xác theo điều kiện của luật lệ đã được đặt ra.
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