ĐI CHÂN TRẦN,

CHE MŨI VÀ MIỆNG.
MẸO AN TOÀN KHI LÀM MÓNG

• Những người hiện chưa được thực hiện dịch vụ không
nên ở trong cửa hiệu.
• Thợ làm móng phải rửa tay thường xuyên. Bạn có thể
yêu cầu họ rửa tay trước khi cung cấp dịch vụ cho bạn!

Các thợ làm móng và chuyên gia thẩm mỹ được cấp phép
và quản lý tại California bởi Hội đồng Quản lý ngành Tóc
và Thẩm mỹ. Hội đồng có chức năng đảm bảo rằng các
chuyên gia làm móng và thẩm mỹ tuân thủ theo luật lệ tiểu
bang và các tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm trùng đã được
thiết lập.

• Đảm bảo điều kiện thông thoáng của cửa hiệu tốt.

Dưới đây là một số mẹo mà người tiêu dùng có thể ghi
nhớ khi được chăm sóc móng:

• Hỏi cách các spa chăm sóc chân đã vệ sinh cửa hiệu.

• Truy cập www.covid19.ca.gov/get-local-information
để đảm bảo rằng việc cửa hiệu của bạn mở cửa hoạt
động là an toàn.
• Đừng cạo lông trước cuộc hẹn làm móng của bạn.
•
• Mọi người trong cửa hiệu phải đeo khẩu trang.
• Người làm móng nên đeo găng tay.
• Nên có rào chắn bằng nhựa giữa bạn và thợ làm móng.
Điều này bao gồm cả bàn chân của bạn.

• Kiểm tra vệ sinh của cửa hiệu.
• Tìm giấy phép hợp lệ của Hội đồng Quản lý ngành Tóc
và Thẩm mỹ và một tấm áp phích có nội dung “Thông
điệp đến Người tiêu dùng”.
• Xem lại nhật ký vệ sinh.
• Từ chối các sản phẩm làm móng có chứa metyl
methacrylat.
• Không cho phép thợ làm móng dùng dao cạo hoặc loại
bỏ vết chai.
Nếu bạn nhìn thấy điều gì bất thướng, HÃY LÊN TIẾNG!
Nộp đơn khiếu nại hoặc báo cáo bất kỳ mối quan ngại nào
bằng cách truy cập www.barbercosmo.ca.gov hoặc gọi
(800) 952-5210.

#SafeSandalSeason
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