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Bản tin Trong ngành - Sử dụng Máy tiệt trùng bằng Tia cực tím
Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm mỹ (Hội đồng) mong muốn những người được cấp phép và
người tiêu dùng nhận thức rằng tất cả dụng cụ không dùng điện mà có thể khử trùng phải được
khử trùng bằng cách sử dụng phương pháp sau đây:
(1) Loại bỏ tất cả các cặn bẩn có thể nhìn thấy.
(2) Làm sạch bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa và nước.
(3) Làm khô hoàn toàn các dụng cụ bằng khăn giấy mới và sạch.
(4) Sau đó, ngâm chìm hoàn trong một chất khử trùng đã đăng ký với EPA được chứng
minh có hoạt chất diệt khuẩn, diệt nấm và diệt vi rút, sử dụng theo hướng dẫn của nhà
sản xuất.
(5) Người được cấp phép hoặc học viên phải đeo găng tay bảo vệ hoặc sử dụng kẹp gắp
khi lấy các dụng cụ ra khỏi chất khử trùng.
Hội đồng không công nhận việc sử dụng các các máy tiệt trùng bằng tia cực tím là một phương
pháp khử trùng các dụng cụ bẩn được phê duyệt. Nếu cơ sở của bạn quyết định mua và sử dụng
một trong những thiết bị này, hãy chắc chắn rằng ngoài việc sử dụng máy, bạn vẫn phải tuân theo
các quy trình khử trùng nêu trên. Ngoài ra, mặt ngoài của các dụng cụ phải được dán nhãn theo
Mục 979 (d) Bộ luật Quy chế California:
(d) Tất cả các dụng cụ đã khử trùng phải được bảo quản ở một nơi sạch và kín, có dán
nhãn "Sạch" Hoặc "Đã Khử trùng".
LƯU Ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp. Tham khảo: Mục 7312(e), Bộ luật Kinh
doanh và Nghề nghiệp.
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