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Báo Cáo của Ủy Ban Nghề Làm Tóc và Trang Điểm về "Chăm Sóc Bàn Chân Vì
Mục Đích Y Tế"
2 tháng 3, 2009
Ủy Ban Nghề Làm Tóc và Trang Điểm (Ủy Ban) đã nhận được một số thắc mắc về việc
định nghĩa thuật ngữ "Chăm Sóc Bàn Chân Vì Mục Đích Y Tế". Mặc dù Ủy Ban không
định nghĩa hay quy định các thủ tục y tế, nhưng ngành làm móng được quản lý bởi Ủy
Ban và phải tuân thủ các Điều Luật và Quy Định của Ủy Ban khi thực hiện các dịch vụ
làm móng trong bất kỳ cơ sở nào trong Tiểu Bang California.
Văn Phòng Y Tế cung cấp các dịch vụ làm móng phải duy trì giấy phép cơ sở hợp lệ do
Ủy Ban cấp.
Văn Phòng Y Tế thực hiện các dịch vụ phải duy trì giấy phép hợp lệ do Ủy Ban cấp.
Thợ làm móng của Văn Phòng Y Tế không có giấy phép của Ủy Ban với tư cách
chuyên gia y tế và không được tham gia các dịch vụ ngoài phạm vi hành nghề của thợ
làm móng như được định nghĩa trong các Điều Luật và Quy Định của Ủy Ban.
Bất kỳ thợ làm móng nào cung cấp dịch vụ cho dù trong salon hay tại một cơ sở được
xác định là "Văn Phòng Y Tế" (có nghĩa là Phòng Chăm Sóc Bàn Chân, Bệnh Viện,
Phòng Khám, v.v.) phải cung cấp các dịch vụ làm móng để bao gồm chăm sóc móng
như cắt, tỉa, đánh bóng, sơn màu, nhuộn màu, tẩy sạch, hoặc chăm sóc móng cho bất
kỳ ai hoặc xoa bóp, tẩy sạch, hoặc làm đẹp bàn tay hoặc bàn chân cho bất kỳ ai.
Bất kỳ thợ làm móng có giấy phép nào cũng không được sử dụng các dụng cụ có cạnh
dao cạo hoặc dụng cụ khác để cắt da chai. Cắt da chai không nằm trong phạm vi hành
nghề của thợ làm móng và thợ làm móng tại California không được thực hiện dịch vụ
này.
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