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KIỂM TRA
Tự kiểm tra

Tiến hành tự kiểm tra thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì sự tuân thủ với Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm mỹ (viết tắt là
Hội đồng), với các quy định và pháp luật của California. Việc này cũng sẽ làm giảm số lượng vi phạm có thể xảy ra
trong một kỳ thanh tra. Chủ nhân thẩm mỹ viện và những người được cấp phép hành nghề làm việc trong tiệm sẽ bị
biên phạt nếu có vi phạm trong lúc kiểm tra. Các hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn tự kiểm tra.
(B&P) Bộ luật Kinh doanh và Nghề Nghiệp
(CCR)Tiêu đề 16, Phân đoạn 9, Bộ luật Quy chế California
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GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
Tất cả các câu trả lời nên là “Có”

1. Bạn có giấy phép thành lập cơ sở/tiệm không? (B&P 7317)

o Có

o Không

2. Giấy phép này có hiện hành và hợp lệ không? Chỉ có giấy phép hiện hành, hợp lệ được phép
trưng bày. Thanh tra viên sẽ tịch thu giấy phép không hợp lệ. Các bản sao của giấy phép bị xem
là bất hợp pháp. (B&P 7347, 7317, 119(f) CCR 965(c))

o Có

o Không

3. Chủ nhân và địa chỉ hiện tại trên giấy phép có chính xác không? Nếu không, bạn cần phải xin
giấy phép thành lập mới. (B&P 7347)

o Có

o Không

4. Là "Thông điệp cho Người tiêu dùng" (BBC-CP01 (2/2017)) gần đây nhất ở khu vực lễ tân
không? Nếu không, bản sao có thể tải xuống có sẵn trên trang web của Hội Đồng . (CCR 905)

o Có

o Không

5. Bạn có một người có giấy phép làm việc chịu trách nhiệm trong tiệm của bạn không? Phải có
một người được cấp giấy phép hành nghề chịu trách nhiệm cho mục đích kiểm tra.(B&P 7348)

o Có

o Không

6. Nếu cơ sở của bạn mở tại nhà riêng, nó có lối vào riêng biệt với lối vào của khu nhà ở tư nhân
không? (B&P 7350)

o Có

o Không
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GIẤY PHÉP CÁ NHÂN
Tất cả các câu trả lời nên là “Có”

7. Tất cả các nhân viên có giấy phép hiện hành, hợp lệ không? Chỉ có giấy phép hiện hành, hợp lệ
được phép trưng bày. Thanh tra viên sẽ tịch thu tất cả những cái khác. Các bản sao giấy phép
được xem là bất hợp pháp. (B&P 7349, 119(f), CCR 965(c))

o Có

o Không

8. Mỗi giấy phép có được trưng bày dễ thấy tại khu vực làm việc chính của người được cấp phép
không? Giấy phép phải được trưng bày ở nơi người được cấp giấy phép làm việc. (CCR 965(a))

o Có

o Không

9. Người được cấp giấy phép có mang giấy tờ tùy thân hợp lệ có dán ảnh do chính phủ ban hành
trong suốt thời gian làm việc không? (CCR 904(d))

o Có

o Không
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VỆ SINH / SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
Tất cả các câu trả lời nên là “Có”

10. Bạn có các bình chứa lớn đủ cho việc khử trùng không? Tất cả các dụng cụ không dùng điện
đang được khử trùng phải được nhấn chìm hoàn toàn trong dung dịch. Các bình chứa phải
được đậy nắp liên tục. (CCR 978(a)(5),979(b)(1))

o Có

o Không

o Có

o Không

o Có

o Không

13. Các quy trình khử trùng đúng có được thực hiện trên cả thiết bị dùng điện và không dùng điện
không? (CCR 979, CCR 980)

o Có

o Không

14. Các chất khử trùng có được pha trộn theo hướng dẫn của nhà sản xuất không? (CCR 978(b))

o Có

o Không

15. Tất cả dụng cụ và sản phẩm không thể khử trùng được có bỏ trong thùng rác ngay sau khi sử
dụng không? (CCR 981(a))

o Có

o Không

16. Khăn hoặc giấy lót cổ có được sử dụng để bảo vệ cổ cho từng khách hàng không? (CCR 985)

o Có

o Không

17. Các dụng cụ sạch có được bảo quản riêng biệt với dụng cụ đã dùng không? Các dụng cụ đã dùng
có được bảo quản trong một thùng chứa có nhãn "dơ", "đã dùng" hoặc "bị nhiễm bẩn" không?
(CCR 979(c))

o Có

o Không

11. Bạn có nguồn dự trữ đủ các chất khử trùng không? Nhãn trên các chất khử trùng phải cho thấy
đã được đăng ký EPA với hoạt chất được chứng minh diệt khuẩn, diệt vi rút, và diệt nấm. (CCR
978(c))
12. Tại tiệm có thùng/hộp chứa dán nhãn của nhà sản xuất cho mục đích xác minh hay không?
(CCR 978(c))
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VỆ SINH / SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
Tất cả các câu trả lời nên là “Có”
18. Những sản phẩm và dụng cụ mới và chỉ dùng một lần rồi bỏ, có được cất ở hộp dán nhãn
“Mới” không? (CCR 981 (b))
19. Các dụng cụ sạch có được bảo quản trong một thùng chứa có nắp đậy dán nhãn "sạch" hoặc
"đã khử trùng" không? (CCR 979(d))

o Có

o Không

20. Tất cả chậu xoáy nước và sục khí, ghế mát-xa chân không dùng ống (bệ đặt chân, cánh bơm,
cụm cánh quạt và cánh quạt), chậu hoặc bồn ngâm chân (bất kỳ chậu, bồn, chậu ngâm chân,
bồn rửa, bát, và tất cả các thiết bị không dùng điện để chứa nước dùng cho dịch vụ chăm sóc
chân) có được làm sạch và khử trùng đúng cách sau khi sử dụng cho mỗi khách hàng, vào
cuối ngày, hàng tuần và được ghi chép đúng không? (CCR 980.1, 980.2, 980.3)

o Có

o Không

21. Tất cả các tấm lót sử dụng một lần rồi bỏ, tái chế được, thiết kế đặc biệt và được sản xuất để
sử dụng như tấm lót chậu hoặc bồn ngâm chân có được xử lý ngay sau mỗi lần sử dụng
không? Luôn có sẵn ít nhất 5 tấm lót dự trữ cho mỗi bồn chậu ngâm chân tại các cơ sở không?
(CCR 980.4)

o Có

o Không

22. Sàn nhà, tường, trần nhà, vật dụng, đồ nội thất, đồ đạc có sạch sẽ và trong tình trạng tốt
không? (CCR 994(a))

o Có

o Không

23. Có nước nóng lạnh tại cơ sở nếu các dịch vụ làm tóc đang được thực hiện không? (CCR
995(b))

o Có

o Không

24. Có phòng vệ sinh chung không? Nó có sạch không? (B&P 7351)

o Có

o Không

25. Có nơi/chỗ rửa tay với nước nóng lạnh, hoặc gần phòng vệ sinh không? Có cung cấp xà phòng
(dạng lỏng hoặc bột, không phải xà phòng dạng cục "dùng chung”) không? (B&P 7352)

o Có

o Không

26. Phòng vệ sinh có được dọn sạch tất cả các vật lưu trữ không? Không được phép cất giữ dụng
cụ, giẻ lau, xô, vv, trong phòng vệ sinh.(B&P 7351)

o Có

o Không

27. Có sẵn nước uống sạch không? (CCR 995(c))

o Có

o Không

28. Có ít nhất một thùng rác với nắp đậy để bỏ tóc thải không? (CCR 978(a)(1))

o Có

o Không

29. Khăn, tấm phủ, áo choàng, tấm lót và áo khoác sạch có được cất trong tủ hoặc thùng chứa
sạch, kín không? (CCR 987(c), 978(a)(3))

o Có

o Không

o Có

o Không

o Có

o Không

32. Tất cả các nhân viên có rửa tay hoặc sử dụng một sản phẩm gốc cồn hiệu quả tương đương
trước khi cung cấp các dịch vụ cho mỗi khách hàng không? (CCR 983(b))

o Có

o Không

33. Thiết bị tựa đầu và/hoặc bàn trị liệu có được bao phủ bằng khăn, tấm phủ, hoặc giấy lót sạch
cho mỗi khách hàng không? (CCR 990(a)(c))

o Có

o Không

34. Bát và bồn gội đầu có sạch sẽ và ở trong tình trạng tốt không? Đồ lược tóc có được làm
sạch/trống không? (CCR 990(b))

o Có

o Không

35. Tất cả các bình chứa và chai xịt có được dán nhãn chính xác không? (CCR 988(b))

o Có

o Không

36. Các chất độc hại có được dán nhãn không? (CCR 988(b))

o Có

o Không

37. Nếu chỉ cần sử dụng một phần của chế phẩm (tạo ra từ mỹ phẩm), thì phần đó có được lấy ra
riêng từ các lọ/hộp chứa để không làm hư hỏng phần còn lại không? (CCR 988(c))

o Có

o Không

38. Nhân viên có mang thiết bị hoặc dụng cụ trên người hoặc trong quần áo của họ không? Bao
gồm kéo, bao da thắt lưng, và túi/bóp nhỏ. (CCR 981(c))

o Có

o Không

39. Có cung cấp các dịch vụ bị cấm hay không? (CCR 991, B&P 7320)

o Có

o Không

40. Có bất kỳ sản phẩm, thiết bị hoặc dụng cụ nào trong tiệm mà có thể được coi là hành nghề y
khoa cho các loại dịch vụ đang được cung cấp, ví dụ như, hóa chất, dao mổ, vật dụng y tế,
kim, thiết bị, vv. không? (B&P 7320.2, 7320.1)

o Có

o Không

41. Tiệm có được dùng với mục đích để ngủ hoặc ở không? (B&P 7350)

o Có

o Không

42. Có bất kỳ dụng cụ kim loại bất hợp pháp nào đang được sử dụng hoặc được lưu trữ tại tiệm,
chẳng hạn như dao cạo vết chai (lưỡi credo), dao cạo kim loại (bàn mài), vv không? (CCR
993(a), 993(b))

o Có

o Không

30. Khăn, áo choàng, áo ngoài, áo khoác, tấm lót và tấm phủ bẩn có được cất trong thùng kín
không? (CCR 987(a), 978(a)(2))
31. Tất cả các chất thải, tóc xén hoặc đồ bỏ đi có được xử lý ngay mà không tích trữ lại không?
(CCR 994(b))

NHỮNG ĐIỀU KHÁC(4)
Tất cả các câu trả lời nên là “Không”
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