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DANH SÁCH KIỂM TRA VỀ DỊCH VỤ NGOÀI TRỜI
DÀNH CHO CÁC CƠ SỞ
TRƯỚC KHI MỞ CỬA TRỞ LẠI
Hiệp hội Cắt tóc và Thẩm mỹ khuyến cáo các chủ sở hữu cơ sở nên hoàn thành tất cả các mục của
danh sách kiểm tra này trước khi bắt đầu cung cấp các dịch vụ ở môi trường ngoài trời. Hiệp hội
cũng đặc biệt khuyến cáo rằng các cơ sở nên lưu giữ hồ sơ của tất cả các lịch hẹn, bao gồm tên và số
điện thoại của khách hàng.
1. Liên hệ với quận và thành phố sở tại của quý vị để xác định xem quý vị có được phép cung cấp
các dịch vụ ngoài trời tại địa phương của quý vị hay không và xin tất cả các loại giấy phép nếu
cần.
2. In ra và đọc hướng dẫn do Sở Y tế Công cộng California công bố về các dịch vụ ngoài trời.
3. Đảm bảo tuân thủ tất cả các quy trình khử trùng do Hiệp hội đưa ra.
4. Đảm bảo thải bỏ toàn bộ tóc vào thùng đựng chất thải có nắp đậy.
5. Đảm bảo có sẵn thùng đựng để chứa tất cả các dụng cụ đã bị bẩn.
6. Đảm bảo cất toàn bộ các dụng cụ còn sạch trong thùng đựng sạch và có nắp đậy cho đến khi
cần lấy ra để sử dụng.
7. Xây dựng kế hoạch sao cho tại một thời điểm chỉ cho phép một người được cấp phép hành
nghề đưa dụng cụ vào cơ sở để tiến hành khử trùng.
8. Bố trí sẵn một thùng đựng rác có nắp đậy trong môi trường ngoài trời để đựng bất kỳ vật dụng
đã qua sử dụng nào không thể khử trùng được. Bao gồm nhưng không giới hạn các tấm giũa
móng, bộ đánh bóng móng, bọt biển rửa mặt, thỏi sáp, v.v. Đối các vật dụng này cần phải sử
dụng một bộ mới cho mỗi khách hàng.
9. Phải thải bỏ toàn bộ các chất lỏng bên trong cơ sở.
10. Chỉ được thực hiện việc chăm sóc móng chân bằng cách sử dụng một ống dẫn nước di động lấy
nước từ bên trong cơ sở và phải thải bỏ nước ở bên trong cơ sở.
11. Vệ sinh và khử trùng nhà vệ sinh. Bao gồm: bồn rửa, bồn cầu, tay nắm cửa, máy sấy tóc, giá
treo khăn giấy cuộn, hộp đựng nước rửa tay, v.v. Chỉ cho phép một người sử dụng nhà vệ sinh
tại một thời điểm.
12. Thay mới toàn bộ các vật dụng sử dụng một lần trong nhà vệ sinh (giấy vệ sinh, khăn giấy).
13. Bố trí một thùng đựng rác gần cửa nhà vệ sinh.
14. Bố trí dung dịch sát khuẩn tay trong nhà vệ sinh.
15. Giặt toàn bộ ga trải giường (dù sạch hay bẩn) đã được sử dụng tại cơ sở.
16. Giặt hoặc khử trùng toàn bộ các áo choàng.
17. Bảo quản toàn bộ ga trải giường còn sạch ở nơi sạch sẽ, có nắp đậy.
18. Khử trùng toàn bộ các chậu chăm sóc móng chân sau khi thực hiện các quy trình cần thiết, kể
cả khi chúng đã được khử trùng trước khi đóng cửa cơ sở.
19. Bảo quản khăn tắm, áo choàng, áo tô-ga, áo bờ lu, ga trải giường trong thùng đựng có nắp đậy.
20. Thải bỏ toàn bộ chất thải, tóc đã cắt hoặc phế thải trong thùng đựng có nắp đậy.
21. Dùng khăn tắm, tấm phủ hoặc giấy để phủ toàn bộ các bộ phận tựa đầu và/hoặc bàn trị liệu.
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22. Đảm bảo toàn bộ người được cấp phép hành nghề đều sử dụng một dung dịch gốc cồn hiệu quả
trước khi cung cấp dịch vụ cho mỗi khách hàng và sử dụng dung dịch đó thường xuyên nhất có
thể.
23. Yêu cầu khách hàng sát khuẩn tay khi ra khu vực ngoài trời.
24. Người được cấp phép hành nghề phải luôn đeo khẩu trang.
25. Đảm bảo toàn bộ khách hàng đều đeo khẩu trang và có sẵn dung dịch sát khuẩn tay tại các trạm
và quầy lễ tân.
26. Hạn chế số người có mặt tại khu vực ngoài trời. Xếp xen kẽ các lịch hẹn để giảm thiểu số
lượng khách hàng. Yêu cầu khách hàng chờ trong xe cho đến khi người được cấp phép hành
nghề gọi điện/nhắn tin khi đến lượt họ.
27. Đảm bảo khu vực bên ngoài được giãn cách xã hội đúng quy định và bố trí các trạm cách nhau
6-feet.
28. Cân nhắc sử dụng các phương tiện rào chắn trên ghế ngồi, chẳng hạn như giấy sử dụng một lần,
tấm chắn bằng nhựa có thể khử trùng được hoặc khăn tắm có thể giặt được sau khi sử dụng cho
mỗi khách hàng.
29. Cân nhắc triển khai các hệ thống thanh toán không tiếp xúc hoặc trực tuyến. Nếu quý vị phải
chạm tay vào tiền mặt, thẻ hoặc vùng bàn phím, hãy rửa tay ngay.
30. Cân nhắc cung cấp bút cảm ứng để khách hàng không chạm tay vào đầu đọc thẻ tín dụng. Khử
trùng bút cảm ứng sau mỗi lần sử dụng.
31. Đảm bảo khu vực ngoài trời có luồng khí lưu thông tự do. Nếu sử dụng lều, mái che di động
hoặc phương tiện che nắng khác, đảm bảo chỉ đóng kín một mặt để cho phép luồng khí lưu
thông.
32. Đảm bảo che chắn toàn bộ các dây điện để tránh bị tuột.
33. Giao tiếp với khách hàng của quý vị. Hướng dẫn cho họ các biện pháp phòng ngừa an toàn bổ
sung mà quý vị đã áp dụng và chia sẻ các chính sách hoặc quy trình mới mà quý vị đang triển
khai.
34. Nhắc mọi người làm việc tại cơ sở và khách hàng ở nhà nếu họ bị ốm hoặc thấy không được
khỏe.

QUY TRÌNH KHỬ TRÙNG ĐỐI VỚI CÁC DỤNG CỤ KHÔNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Tiêu đề 16, Phân mục 9 của Bộ pháp điển các quy định của California 979(a)
Tại một thời điểm chỉ một người được cấp phép hành nghề được phép thực hiện các quy trình này ở bên
trong cơ sở.
1.
2.
3.
4.

Loại bỏ toàn bộ các mảnh vụn nhìn thấy được.
Vệ sinh bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa và nước.
Dùng khăn giấy mới, còn sạch lau khô hoàn toàn dụng cụ.
Nhúng chìm hẳn vào một dung dịch khử trùng đã được đăng ký với EPA, có khả năng diệt khuẩn, diệt
nấm và diệt vi rút (sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất).
5. Sử dụng găng tay hoặc cái kẹp khi lấy dụng cụ ra khỏi dung dịch khử trùng.

QUY TRÌNH KHỬ TRÙNG ĐỐI VỚI KÉO

Tiêu đề 16, Phân mục 9 của Bộ pháp điển các quy định của California 979(f)
Tại một thời điểm chỉ một người được cấp phép hành nghề được phép thực hiện các quy trình này ở bên
trong cơ sở.
1. Loại bỏ toàn bộ các mảnh vụn nhìn thấy được.
2. Vệ sinh bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa và nước.
3. Phun hoặc lau kéo bằng một dung dịch khử trùng đã được đăng ký với EPA, có khả năng diệt khuẩn,
diệt nấm và diệt vi rút (sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH
1.
2.
3.
4.

Rửa tay trước khi đeo khẩu trang
Đưa khẩu trang lên mũi và miệng rồi cố định khẩu trang vào bên dưới cằm của quý vị
Cố gắng đeo khẩu trang sao cho ôm sát lấy hai bên mặt của quý vị
Đảm bảo quý vị có thể thở một cách dễ dàng
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