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 2ماده 
 موضوعات فصل

 . حرفھ سلمانی؛ حرفھ آرایشگری7316
 الف) حرفھ سلمانی عبارتست از تمام یا بخشی از فعالیتھای ذیل: 

 ) اصالح یا پیرایش ریش یا کوتاه کردن مو. 1(
 صورت و پوست سر یا استفاده از روغن، کرم، لوسیون یا سایر ترکیبات با دست یا ابزارھای مکانیکی.) ماساژ 2(
) دود دادن، شامپوزدن، آراستن، پیراستن، فردادن، موجدار کردن، موجدارکردن شیمیایی، آرامش بخشی مو، رنگ کردن مو یا بھ کاربردن 3(

 تونیکھای مو. 
 ، ضدعفونی، پودرھا، روغن ھا، خاک رس یا لوسیونھا برای پوست سر، صورت یا گردن. ) استفاده از ترکیبات آرایشی4(
 ) مدل دادن انواع موھا با استفاده از روشھای استاندارد و مطابق مد روز.5(

 ب) حرفھ آرایشگری عبارتست از تمام یا بخشی از فعالیتھای ذیل: 
کردن دائمی بدون دستگاه، موجدار کردن دائمی، شستشو، کوتاھی، شامپوزدن،  ) مرتب کردن، پیراستن، فردادن، موجدار کردن، موجدار1(

آرامش بخشی، دود دادن، بلیچینگ، مش کردن، رنگ کردن، صاف کردن، استفاده از تونیکھای مو، تزیین کردن یا کارکردن روی موی انسان بھ  
 ھر وسیلھ دیگر.

زوھا یا قسمت فوقانی بدن انسان، با استفاده از دستھا، ابزار، دستگاھھا یا وسایل، با ) ماساژ، شستشو یا تحریک پوست سر، صورت، گردن، با2(
 یا بدون استفاده از ترکیبات آرایشی، ضدعفونی، تونیکھا، لوسیونھا یا کرمھا. 

 ا، لوسیونھا یا کرمھا. ) زیباسازی صورت، گردن، بازوھا یا قسمت فوقانی بدن انسان، با استفاده از ترکیبات آرایشی، ضدعفونی، تونیکھ3(
ز ھر نوع  ) ازبین بردن موھای زائد بدن ھر فرد با استفاده از دستگاھھای اپیالتور یا موچین، مواد شیمیایی، ترکیبات یا دستگاھھا و ابزارھایی ا4(

 بھ استثنای امواج نور کھ با عنوان پرتو شناختھ می شوند. 
 ، شستشو یا مانیکور ناخنھای ھر فرد. ) کوتاه کردن، مرتب کردن، الک زدن، رنگ کردن5(
 ) ماساژ، شستشو، درمان یا زیباسازی دستھا یا پاھای فرد.6(
 .فردھر  یمژه برا  گذاشتن ایکردن مژه و ابرو فررنگ و )  7(

 مراقبت پوست یک یا چند مورد از موارد زیر است: ج) 
الیھ برداری، شستشو یا زیباسازی صورت، پوست سر، گردن، دستھا، بازوھا، پاھا، یا قسمت فوقانی بدن با استفاده  ساژ، تحریک، مافیشال، ) 1(

از دستھا، ابزار، دستگاھھا ، محصوالت آرایشی، ضدعفونی، تونیکھا، لوسیونھا یا کرمھا بھ منظور بھبود ظاھر یا سالمت پوست کھ منجر بھ 
 ود.  برآمدن یا تخریب بافت پوست نش

 .فردھر  یمژه برا  گذاشتن ایکردن مژه و ابرو فررنگ و )  2(
، مواد شیمیایی غیرتجویزی، یا موم یا با استفاده از ابزارھا یا وسایل، بھ  وکس  ،ازبین بردن موھای زائد بدن فرد با استفاده از اپیالتور، موچین)  3(

   غیر از لیزر یا امواج سبک کھ معموال با نام اشعھ یا پرتو شناختھ می شوند. 
ای ھر فرد یا کردن، الک زدن، رنگ کردن، پاک کردن، مانیکور یا پدیکور روی ناخنھ  مرتب ) مراقبت ناخن یعنی انجام کارھای کوتاه کردن، ج

 ماساژ، شستشو، یا زیباسازی از آرنج تا نوک انگشتان یا زانو تا نوک انگشتان پای ھر فرد.
 شود:ینم  ریاز موارد ز ک ی چیشامل ھ مو آرایی و پیرایش  ،ی شگریآرا(ث) 

 مو.ھای ) تنھا فروش، نصب یا طراحی کاله گیس یا تکھ 1(
پیچاندن، حلقھ کردن، بافتن، کشیدن، یا گره زدن با دست یا ھر ی طبیعی جز خدماتی است کھ در نتیجھ) بافتن موھای طبیعی. بافتن موھای 2(

وسیلھ مکانیکی دیگر باعث فشار روی تار یا ریشھ موھا می شود، مشروط براینکھ این خدمات شامل کوتاھی مو یا بھ کاربردن رنگ، مواد 
 صاف کردن، موجدار کردن یا تغییر ساختار مو نشود. شیمیایی یا سایر ترکیبات برای تغییر رنگ مو، 

تیجھ  ) بند انداختن. بند انداختن تکنیکی است کھ باعث کندن مو با استفاده از پیجاندن نخ دور موھای زائد و بیرون کشیدن آن از پوست و در ن3(
 اصالح جزئی موھای ابرو می شود. 

ر کار  مدل دادن بھ موی طبیعی می باشد، کھ بعنوان ارائھ خدمات بافت موی طبیعی ھمراه با قسمت د)، فردی کھ د 2ه) علی رغم مفاد پاراگراف 
سلمانی و آرایشگری تعریف شده است، مشمول مقررات  این فصل بوده و ی ھر یک از خدمات یا فرآیندھای تعریف شده در مقررات مربوطھ 
 شده را دریافت نماید.  موظف است مجوز سلمانی یا آرایشگری مربوط بھ خدمات ارائھ

 بدن انسان تنھا با استفاده از یک سوزن الکتریکی.   الکترولیز یعنی ازبین بردن مو از، یا تخریب مو روی  )1( و)
 "الکترولیز" آنطور کھ در این فصل بھ کار رفتھ، شامل الکترولیز یا ترمولیز می شود.) 2(

 (ح) موآرایی عبارت است از یک یا ھر دو مورد زیر: 

 



 

2 

 است. جیمو را  شیکھ در زمان آرا  یاستاندارد یمو با روش ھا ی) حالت دادن بھ تمام بافت ھا1(
 ایدار کردن موج،  زدن، شامپو اکستنشن کردن مو ، پیراستن، کوتاه کردن کردن، فر کردن،  زیمرتب کردن، سشوار کردن، تم) 2(

 . یکیالکتر ریو غ یکیالکتر لیبا استفاده از وسا و ییایمیشمواد  موھای افراد بدون صاف کردن

 
 . حرفھ سلمانی، آرایشگری یا الکترولیز  با دریافت ھزینھ، بدون مجوز 7317

  الکترولیز در ازای دریافت دستمزد توسط ھر و  پیرایش ،یشگریآراانجام خدمات ماده مقرر شده است،  نیکھ در ا یموارد یبھ استثنا
 کی حال گذراندن فرد در نکھیمگر اصنف صادر شده باشد،  کھ از سوی یمنقضغیرشرکت بدون مجوز معتبر و  ای  موسسھشخص، 
  ایاز سوی صنف،  مجوز یاز واحد دارا ریغ اریواحد س ایدر مؤسسھ  ایآموزشگاه مورد تایید باشد،  کی کارآموزی زیر نظربرنامھ 

غیر   امری انجام شود  زیالکترول ای پیرایش ،یشگر یآراکھ در آن  یگرید یھر مکان تجار ایمؤسسھ  کی کردن اداره فعالیت در یا
و خدمات ارائھ  تیفعال باید فصل مجوز دارند، نیا براساس کھ یاشخاص. فصل مجوز داشتھ باشد نیطبق ا نکھیمگر ا قانونی است

 فمتخلّ  بوده و یادار مھیبند مشمول جر نیھرگونھ تخلف از اکنند. آنھا مجوز دارند محدود  یکھ برا یشده بھ مردم را فقط بھ مناطق
 مجرم قلمداد شود.ممکن است 

 
 . مجوز فعالیت پزشکی یا جراحی7320
فصل بدون داشتن   نیتوسط دارنده پروانھ طبق ا  دینبا پزشکیفعالیت  نمی کند.این فصل ھیچ مجوزی برای فعالیت پزشکی یا جراحی صادر (الف) 

 . گرددارائھ  اده یانجام ش، قانون بھ دست آمده گری از مقررات د یکھ مطابق با برخ  یمجوز  پیروانجام آن عمل  یمجوز برا
)  شودی شروع م 4600(از بخش  10.5کھ طبق فصل  یستاشخاص مختص  ی تفسیر گردد کھاز یامت بھ منزلھ دیفصل نبا  نیدر ا موردی چی(ب) ھ

 مجوز دریافت کرده اند.  2از بخش 
 

 . استفاده از ابزار فلزی در انجام مانیکور یا پدیکور7320.1
برای کوتاه کردن، چیدن،  ای آن دستھ ابزارھای فلزی مورد نیاز نھنگام انجام مانیکور یا پدیکور، نباید ھیچ ابزار فلزی استفاده شود، بھ استث

 یا کوتیکول یا برای نرم کردن یا ماساژ دستھا و پاھا. ھا مانیکور یا پدیکور ناخن
 
 6ماده 

 موسسات
 

 مجوز ی مسئول دارندهھای . موسسھ 7348
 مجوز این فصل می باشد، بھ استثنای شاگردھا.ی مسئول فرد دارنده  ھموارهموسسھ 

 
 .  استخدام فرد بدون مجوز 7349

استخدام، بھ کارگیری یا دادن اجازه استخدام یا کار در یا نزدیک یک موسسھ، بھ فردی کھ خدمات مربوط بھ این فصل را بدون دریافت مجوز 
یا   7395.1مربوطھ از ھیئت انجام می دھد، غیرقانونی است، مگر اینکھ یک موسسھ دارای مجوز، یک اکسترن کارآموز را طبق بخش 

 رد. بھ کار بگی 7395.2
 احضار و جریمھ شده و متھم بھ بزه خواھد بود. 7406ھر فردی خاطی، پیرو بخش 

 
 . تامین و نگھداری وسایل کافی 7351

ھر موسسھ باید حداقل یک سرویس بھداشتی عمومی واقع در یا نزدیک محوطھ خود برای مشتریانش داشتھ باشد. ھر سرویس بھداشتی نصب شده  
فوت مربع مساحت داشتھ باشد. ورودی سرویس بھداشتی باید بھ خوبی پوشانده شده باشد تا  18از آن نباید کمتر از یا بعد  1992جوالی  1در 

ان داخل آن از محل کار قابل دیدن نباشد. سرویس بھداشتی باید تمیز، با نور و تھویھ کافی با ھوای بیرون نگھداری شده و از حشرات و جوندگ
بتون، کاشی نصب شده در بتون، آجر شیشھ ای یا سایر مواد غیرجاذب پوشانده شود.  خروجی فاضالب باید بھ  محافظت شود. کف آن باید با

 سیستم فاضالب تایید شده متصل بوده و درب آن بخوبی پوشانده شده باشد. از سرویس بھداشتی نباید بعنوان انباری استفاده گردد.
 

 . امکانات روشویی 7352
 ت کافی و مناسب روشویی را تامین کند، ازجملھ آب جاری، صابون و حولھ یا خشک کن دست.ھر موسسھ باید امکانا
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 11ماده 
 اداریھای و جریمھھا احضاریھ

 
 اداری ھای . زمان بندی جریمھ974

مقررات کالیفرنیا بھ شرح زیر است (بھ   16عنوان  9و بخش  (BPC)  و حرف الف) جریمھ اداری برای تخلف از بخشھای مشخص قانون مشاغل
 دالر): 

 
از  7401.1در راستای بخش  تخلف بخش

BPC جریمھ در موارد زیر اعمال ،
 می شود: 

قابل چشم 
 سوم دوم اول پوشی

 خیر  دارنده مجوز تاسیس  750 500 250 . دسترسی بھ موسسھ برای بازرسی 7313

 خیر   1,000 1,000 500 مجوز . موسسھ بدون 7317

 خیر   1,000 1,000 1,000 . فرد بدون مجوز7317

 خیر  دارنده مجوز تاسیس  500 300 250 . موسسھ با مجوز منقضی شده7317
 خیر  فرد دارای مجوز   500 300 250 . فرد با مجوز منقضی شده7317

 خیر  فرد دارای مجوز   100 50  25 . فردی کھ در موسسھ با مجوز منقضی شده کار می کند 7317

 خیر  فرد دارای مجوز   500 300 250 . فردی کھ در موسسھ بدون مجوز کار می کند 7317

 1,000 1,000 1,000 . فعالیت پزشکی 7320

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ  
ھمچنین برای فرد دارای مجوز  

اعمال می شود، اگر شناختھ شده و  
 حاضر باشد.

 خیر 

 500 500 250  استفاده از ابزارھای فلزی غیرقانونی. 7320.1

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ  
ھمچنین برای فرد دارای مجوز  

اعمال می شود، اگر شناختھ شده و  
 حاضر باشد.

 خیر 

 500 500    500  . روشھای غیرقانونی رسیدگی 7320.2

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ  
ھمچنین برای فرد دارای مجوز  

شود، اگر شناختھ شده و  اعمال می 
 حاضر باشد.

 خیر 

 خیر  فرد دارای مجوز   200 150 100  . عدم نظارت بر کارآموز 7336

 خیر  دارنده مجوز تاسیس  200 150 100  . فرد بدون مجوز در مسئولیت موسسھ 7348
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  1,000 1,000 1,000  . استخدام افراد بدون مجوز 7349
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  500 300 250 با مجوز منقضی  -استخدام افراد بدون مجوز. 7349

 خیر  دارنده مجوز تاسیس  100 50   25  . استفاده غیرقانونی از باربر پول (ستونی با نوارھای سفید و قرمز نشان دکان سلمانی) 7349.1

 خیر  دارنده مجوز تاسیس  150 100 50  کارکرد/ ورودی مسکونی/ استفاده ممنوعھ  -. موسسھ 7350
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  150 100 50  پاکیزگی/انباری/کف/تھویھ   -. الزامات سرویس بھداشتی 7351

 خیر  دارنده مجوز تاسیس  150 100 50  . عدم وجود صابون/حولھ یا دست خشک کن در تاسیسات سرویس بھداشتی 7352

 خیر  دارنده مجوز تاسیس  150 100 50 قانون کار . بھ دیوار نزدن اعالن 7353.4
 خیر   200 150 100 . فرد بدون مجوز در مسئولیت واحد 7358

 خیر   1,000 1,000 1,000 . استخدام فرد بدون مجوز در واحد سیار7359

 خیر   150 100 50 مسکونی/ استفاده ممنوعھ   -. واحد سیار 7360
 خیر  فرد دارای مجوز   150 100 50 . عدم اعالم تغییر آدرس7400

7404 )I 500 300 200 ) مداخلھ در بازرسی 

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ  
ھمچنین برای فرد دارای مجوز  

اعمال می شود، زمانیکھ وی تنھا  
فرد مسئول در ارتباط با مداخلھ در  

 بازرسی است.

 خیر 

 خیر  فرد دارای مجوز   150 100 50 (د) عدم وجود مشخصات با عکس  904
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  150 100 50 . اطالعات مصرف کننده اعالم نشده905
 خیر  فرد دارای مجوز   200 150 100 . عدم وجود / نقص سوابق آموزش کارآموز 920

 150 100 50 . درج مجوز 965

دارنده مجوز تاسیس وقتی جواز  
تاسیس بھ وضوح در محل پذیرش  

درج نشده است؛ جریمھ برای دارنده 
مجوز تاسیس و افراد دارای مجوز  

 خیر 
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اعمال می شود، اگر مجوز افراد در 
 محل کار مربوطھ  درج نشده باشد.

 خیر  دارنده مجوز تاسیس  150 100 50 ھا و جعبھ ھا ) گنجھ ھا، کابینت4)، (الف)( 3)، (الف)(2)، (الف)( 1(الف)(978
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  200 150 100 ) مقدار ناکافی مواد ضدعفونی کننده برای غوطھ ور کردن کل جعبھ 5(الف)(978
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  1,500 1,000 500 ) عدم وجود استریل کننده گرمایی خشک/ بخار برای ابزارھای الکترولوژی 6(الف)(978
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  500 300 250 (ب) عدم وجود محلول ضدعفونی کننده برای استفاده 978
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  500 300 250 (ج) عدم وجود جعبھ حاوی ضدعفونی کننده با لیبل تولیدکننده 978

 500 250 100 . ضدعفونی کردن ابزارھا و تجھیزات غیرالکترونیکی 979

مجوز، اگر امکان  فرد دارای 
شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 
باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  
عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 500 250 100 (الف) ضدعفونی کردن نادرست آیتمھای الکترونیکی 980

فرد دارای مجوز، اگر امکان  
داشتھ و فرد حاضر شناسایی وجود 

باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  
عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 150 100 50 (ب) نگھداری نامناسب آیتمھای الکترونیکی ضدعفونی شده980

فرد دارای مجوز، اگر امکان  
شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 

صورت عدم شناسایی و  باشد؛ در 
عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 150 100 50  (ج) نگھداری نامناسب ابزارھای الکترونیکی خاکی 980

فرد دارای مجوز، اگر امکان  
شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 
باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  

تکرار تخلف،  عدم حضور فرد یا 
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 500 500 500 . ضدعفونی کردن نادرست اسپاھای پدیکور (برای ھر صندلی) 980.1

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
فرد دارای مجوز اعمال می شود،  
اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  

 فرد حاضر باشد. 

 خیر 

 ) 7(ج)(980.1
 ) دفتر ثبت نادرست/ مفقود 8(د)(980.1
 ) 4(ه)( 980.1

100 150 200 

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
فرد دارای مجوز اعمال می شود،  
اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  

 فرد حاضر باشد. 

 خیر 

 (ز) عدم ثبت صندلی با عنوان "غیرقابل استفاده" در دفترثبت، بدون 980.1
 150 100 50 عالمت نصب شده روی صندلی  

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
وز اعمال می شود،  فرد دارای مج 

اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  
 فرد حاضر باشد. 

 خیر 

 500 500 500 . ضدعفونی کردن نادرست اسپای پای "بدون لولھ" (برای ھر واحد) 980.2

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
فرد دارای مجوز اعمال می شود،  
اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  

 فرد حاضر باشد. 

 خیر 

 ) 7(ب)(980.2
 ) دفتر ثبت نادرست/ مفقود 6(ج)(980.2
 ) 3(د)(980.2

100 150 200 

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
فرد دارای مجوز اعمال می شود،  
اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  

 فرد حاضر باشد. 

 خیر 

 (و)  عدم ثبت صندلی با عنوان "غیرقابل استفاده" در دفترثبت، بدون عالمت 980.2
 150 100 50 نصب شده روی صندلی 

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
فرد دارای مجوز اعمال می شود،  
اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  

 فرد حاضر باشد. 

 خیر 

 200 150 100  . ضدعفونی کردن نادرست "لگن پای غیرچرخابی" (برای ھر واحد) 980.3

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
فرد دارای مجوز اعمال می شود،  
اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  

 فرد حاضر باشد. 

 خیر 

 150 100 50 ) دفتر ثبت نادرست/ مفقود 6(ب)(980.3

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
فرد دارای مجوز اعمال می شود،  
اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  

 فرد حاضر باشد. 

 خیر 

 150 100 50 ھا یا وان ھا (ه) نگھداری نامناسب لگن980.3

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
فرد دارای مجوز اعمال می شود،  
اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  

 د حاضر باشد. فر

 خیر 
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 500 500 500 . ضدعفونی کردن نادرست لگن پا یا وان بعد از استفاده از آستر یک بار مصرف 980.4

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
فرد دارای مجوز اعمال می شود،  
اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  

 فرد حاضر باشد. 

 خیر 

 150 100 50 ) دفتر ثبت نادرست/ مفقود 2(الف)(980.4

دارنده مجوز تاسیس؛ جریمھ برای  
فرد دارای مجوز اعمال می شود،  
اگر امکان شناسایی وجود داشتھ و  

 فرد حاضر باشد. 

 خیر 

 ) 5) عدم وجود ذخیره پنج تایی ( 4(الف)(980.4
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  500 300 250 از آسترھای یک بار مصرف برای ھر لگن پا 

 200 150 100 ھای ضدعفونی نشدهآیتم(الف) دور نریختن 981

فرد دارای مجوز، اگر امکان  
شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 
باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  
عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 150 100 50 (ب) نگھداری نامناسب وسایل و ابزارھای یک بار مصرف جدید 981

فرد دارای مجوز، اگر امکان  
شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 
باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  
عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 خیر  فرد دارای مجوز  150 100 50 (ج) حمل ابزارھا یا وسایل در یا روی لباس 981

 200 150 100 استریل کردن نامناسب ابزارھای الکترولوژی . 982

فرد دارای مجوز، اگر امکان  
شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 
باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  
عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 خیر  مجوز فرد دارای  150 100 50 . نظافت شخصی 983
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  500 250 100 (الف) دادن اجازه کار بھ فرد دارنده مجوز درحالیکھ مبتال بھ بیماری عفونی/ واگیردار است 984
 خیر  دارنده مجوز تاسیس  500 250 100 (ب). اجازه یا الزام فرد دارای مجوز بھ کار روی فرد دارای بیماری عفونی/ واگیر 984
برآمده / کار  ای   یسطح پوست سر ملتھب، شکستھ، عفون  ای پوست   ینجام خدمات رو (ه). ا984

 خیر  فرد دارای مجوز  500 250 100 است   برآمده ای   یکھ پوست دست ملتھب، شکستھ، عفون   یبدون دستکش زمان 

 خیر  فرد دارای مجوز  150 100 50 . عدم استفاده از دستمال توالت یا حولھ 985

 150 100 50 برس/ براشھای کثیف یا غیربھداشتی . 986

فرد دارای مجوز، اگر امکان  
شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 
باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  
عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 150 100 50  . حولھ ھا987

امکان  فرد دارای مجوز، اگر 
شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 
باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  
عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 150 100 50 . مایعات، کرمھا، پودرھا و مواد آرایشی 988

فرد دارای مجوز، اگر امکان  
شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 

صورت عدم شناسایی و   باشد؛ در
عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 خیر  دارنده مجوز تاسیس  500 500 500 . استفاده از مواد/ محصوالت ممنوعھ خطرناک 989

 150 100 50 . جاسری یا میزھای کار990

فرد دارای مجوز، اگر امکان  
داشتھ و فرد حاضر شناسایی وجود 

باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  
عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 500 500 500 . استفاده از روشھای تھاجمی 991

فرد دارای مجوز، اگر امکان  
شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 
باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  

حضور فرد یا تکرار تخلف،  عدم 
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 

 خیر 

 500 500 500 ھای تھاجمی از پوست . الیھ برداری992
فرد دارای مجوز، اگر امکان  

شناسایی وجود داشتھ و فرد حاضر 
باشد؛ در صورت عدم شناسایی و  

 خیر 
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عدم حضور فرد یا تکرار تخلف،  
جریمھ برای دارنده مجوز تاسیس  

 اعمال می شود. 
 خیر  دارنده مجوز تاسیس   500 400 300 . ابزارھای ممنوعھ993
 خیر  دارنده مجوز تاسیس   150 100 50 . نظافت و تعمیرات994
 خیر  دارنده مجوز تاسیس   150 100 50 (ب)، (ج)، (د)، (ه) استانداردھای لولھ کشی995

 
 

ب) ھر تخلف مشخص شده در قسمت (الف) تحت عنوان غیرقابل چشم پوشی بھ این معناست کھ ھیئت، بھ صالحدید خود، تصمیم گرفتھ است کھ  
حرف، قابل اصالح نمی باشد، بنابراین جریمھ برای تخلف بار اول نادیده گرفتھ نمی شود، آنطور کھ در قسمت  قانون مشاغل و   7404پیرو بخش 

 قانون مشاغل و حرف آمده است. 7409
 

 و  7407.1، 7407، 7406 ،7353.4 ، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخشھای7407و  7406، 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخشھای 
 ، قانون مشاغل و حرف 7409

 
 

 . کمیتھ بازنگری انضباطی 974.1
 ) عضو ھیئت تشکیل شود.3الف) کمیتھ بازنگری انضباطی ھیئت باید از سھ (

 ب) رئیس ھیئت، با صالحدید خود، می تواند چندین کمیتھ بازنگری انضباطی تعیین کند.
رت ساالنھ منصوب نماید؛ این انتصاب بھ صورت ھمزمان با انتخابات ساالنھ ج) رئیس ھیئت باید اعضای کمیتھ بازنگری انضباطی را بھ صو

 رئیس ھیئت صورت خواھد گرفت. 
 د) رئیس ھیئت باید زمان و مکان استماع غیررسمی بازنگری دربرابر کمیتھ بازنگری انضباطی را تعیین نماید. 

 
 ، قانون مشاغل و حرف 7410حرف مرجع: بخش ، قانون مشاغل و 7410و  7312توجھ: قانون مورد استناد: بخشھای 

 
 . فرجام خواھی بھ کمیتھ بازنگری انضباطی 974.2

) روز از تاریخ  30قانون مشاغل و حرف آمده، می تواند طی سی ( 7411الف) فرد احضارشده عالوه بر درخواست استماع، آنطور کھ در بخش 
برای استماع غیررسمی بازنگری انضباطی در برابر کمیتھ بازنگری انضباطی  اعالن تخلف یا صدور احضاریھ، بھ صورت کتبی درخواست خود

 را بھ ھیئت تحویل دھد.  
ب) در صورت دریافت بھ موقع درخواست کتبی، کارمندان ھیئت فرد احضارشده را در برنامھ استماع بعدی کھ در محلھ نزدیک بھ آدرس ثبت  

) روز پس از دریافت درخواست استماع از سوی ھیئت می باشد، قرار خواھند داد.   45ج (شده آن فرد برگزار خواھد شد، و حداقل چھل و پن
) روز پیش از تاریخ استماع، اعالن کتبی حاوی تاریخ، ساعت و مکان استماع را برای فرد احضارشده ارسال  30کارمندان ھیئت، حداقل سی (

 خواھند کرد.
قی یا نماینده رسمی در جلسھ استماع حاضر شده و می تواند در برابر کمیتھ بازنگری انضباطی ج) فرد احضارشده می تواند ھمراه با مشاور حقو

 اطالعات کتبی و/یا شھادت شفاھی داشتھ باشد. 
 ذیل در مورد احضاریھ یا اعالن تخلف را مورد اعتراض یا فرجام خواھی قرار دھد: ھای د) فرد احضارشده می تواند ھریک از جنبھ 

 تخلف از قانون سلمانی و آرایشگری یا مقررات تعیین شده از سوی ھیئت ) بروز 1
 ) مدت زمان برای اصالح، درصورت وجود؛ و/یا 2
 ) میزان جریمھ.3

ضارشده باز بماند تا ح ه) در پایان استماع غیررسمی، کمیتھ بازنگری انضباطی می تواند انتخاب کند کھ استماع ادامھ یابد یا پرونده برای فرد ا
بھ کمیتھ ارائھ نماید. اگر تصمیم کمیتھ بازنگری انضباطی بر ادامھ استماع باشد، استماع تا برنامھ بعدی کھ در محلھ نزدیک بھ  را العات تکمیلی اط

عدی آدرس ثبت شده فرد احضارشده برگزار می شود، ادامھ خواھد یافت.  کارمندان ھیئت باید اعالن کتبی حاوی تاریخ، ساعت و مکان استماع ب
 احضارشده ارسال نمایند.  فرد رایرا طبق قسمت (ب) ب

یش از  اگر تصمیم کمیتھ بازنگری انضباطی بر بازماندن پرونده برای ارائھ اطالعات تکمیلی باشد، فرد احضارشده باید اطالعات تکمیلی کتبی را پ
لسھ بعدی خود را پرونده را بستھ و مسئلھ را پیگیری خواھد جلسھ بعدی در اختیار ھمان کمیتھ بازنگری انضباطی قرار دھد و کمیتھ نیز در ج 

 نمود.
شامل ھر جریمھ ای را تایید، اصالح یا رد کند. تحت ھیچ شرایطی، تخلفھای مذکور در  و) کمیتھ بازنگری انضباطی می تواند احضاریھ،

انضباطی می تواند ھنگام تصمیم گیری، سابقھ تخلفات قبلی از  اداری افزایش نخواھد یافت. کمیتھ بازنگری ھای احضاریھ یا اعالن تخلف یا جریمھ 
) روز از تاریخ استماع غیررسمی بازنگری برای فرد احضارشده یا 30ھمان دست یا انواع مشابھ را مدنظر قرار دھد.  تصمیم کتبی طی سی (

تاثیر باید در  تاریخای فرد احضارشده است، و این ) روز پس از ارسال آن بر30مشاور حقوقی وی ارسال می گردد. تاریخ تاثیر تصمیم سی (
 تصمیم کتبی ذکر شده باشد. این تصمیم در ارتباط با احضاریھ صادر شده و جریمھ تعیین شده، قطعی و نھایی خواھد بود. 

برای عدم  975چھ در بخش ز) اگر فرد احضارشده در جلسھ استماع غیررسمی بازنگری حاضر نشود یا نتواند شواھد کافی ارائھ نماید، طبق آن
وجود نخواھد داشت، مگراینکھ موردی غیر از این در قانون قید شده  یحضور تعیین شده، جریمھ اداری قطعی شده و امکان ھیچ فرجام خواھ

 باشد.
ارشده می تواند، پیش از ر دھد، فرد احضیغیتح) اگر کمیتھ بازنگری انضباطی احضاریھ یا اعالن تخلف، دربرگیرنده جریمھ، را تایید کرده یا 

قانون   7411تاریخ تاثیر تصمیم کمیتھ بازنگری انضباطی، کتبا درخواست استماع در برابر یک قاضی قانون اداری داشتھ باشد، پیرو بخش 
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بر قاضی قانون  مشاغل و حرف. اگر کمیتھ بازنگری انضباطی احضاریھ یا اعالن تخلف را بھ طور کلی رد کند، ھرگونھ درخواست استماع در برا 
 اداری پس گرفتھ شده تلقی خواھد شد.

 
 ، قانون مشاغل و حرف 7413و  7412، 7410، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخشھای 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 

 
 . طرح پرداخت اقساط974.3

 مجوزماھانھ درخواست کند. دارنده  قسط 12طرح پرداخت شامل حداکثر  کی تواندی دالر م 500از  شیب یادار  مھیدارنده مجوز با جر فردالف) 
یک برنامھ   رهیمد ئتیپرداخت، ھ طرح مجوز برای. پس از درخواست دارنده ارائھ نماید یطرح پرداخت را بھ صورت کتبدرخواست  دیبا

 دھد.  یقرار م مجوزدارنده   اریخت، در ادر آن تعیین شدهپرداخت  زانی و م دیخ سررسیپرداخت ھا کھ تار برای زمانبندی

 لغو خواھد شد.  رهی مد ئتیطرح پرداخت توسط ھآن نکند،  تیو ضوابط طرح پرداخت را رعا  طیاز شرا کی ھر  مجوزکھ دارنده  یدر صورتب) 

 مجاز نخواھد بود: مجوزلغو شود، دارنده  رهیمد ئتیاگر طرح پرداخت توسط ھج) 

 معوقھ بھ طور کامل پرداخت شود. یھا مھیکھ تمام جر یکند تا زمان دیرا تمد رهیمد ئتی) ھر گونھ مجوز صادر شده توسط ھ1(           

 .بدھدطرح پرداخت درخواست  ی بعد  یادار  جرایم برای ) 2(           

را کھ دارد  ره یمد  ئتیصادره از ھ مجوزاست، مجاز است ھر گونھ  یادار  مھیبند در حال پرداخت جر نی کھ طبق مفاد ا مجوزی د) فرد دارای
 بھ طور کامل پرداخت نشده باشد. دیتمد خ یھا تا تار مھیاگر جر یکند، حت دیتمد

 قانون مشاغل و حرف   7414و  7312،7408.1توجھ: قانون مورد استناد: بخشھای 
 قانون مشاغل و حرف  7414و  7408.1مرجع: بخشھای 

 

 . دلیل مناسب برای عدم حضور در جلسھ استماع 975
تصادف اتومبیل، مرگ یا بیماری قانون مشاغل و حرف را بھ شرح زیر تعریف می کند: بیماری فرد،  7413ھیئت "دلیل" مناسب برای بخش 

اید  شدید در خانواده  درجھ یک یا سایر دشواریھای فیزیکی یا احساسی. ھر شرایط برای اینکھ بعنوان دلیل مناسب توسط ھیئت درنظرگرفتھ شود ب
 کتبی باشد (یعنی نامھ از پزشک، گزارش رسمی تصادف، اعالن فوت). 

 
 ، قانون مشاغل و حرف.7413نون مشاغل و حرف مرجع: بخش ، قا7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 

 
 . احضاریھ ھا؛ فعالیت بدون مجوز976

احضاریھ شامل دستور خاتمھ دعوی یا دستور پرداخت جریمھ اداری برای ھر فرد، موسسھ یا شرکتی بررسی می شود کھ درگیر فعالیت سلمانی یا  
 با دریافت ھزینھ، بدون مجوز معتبر صادره از سوی ھیئت یا با مجوز منقضی بوده است.  الکترولیز یاآن، ھای آرایشگری یا ھریک از شاخھ 

 قانون را داشتھ باشند.  125.9صادره پیرو این بخش باید الزامات مطروحھ در بخش ھای تمامی احضاریھ 
 

 ، قانون مشاغل و حرف 7317و  148، 125.9، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخشھای 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 
 
 
 
 12ماده 

 سالمت و ایمنی 
 

 . تعاریف سالمت و ایمنی977
 واژگان و عبارات زیر ھنگام استفاده در این ماده، معانی مشخص شده ذیل را خواھند داست:

 
 دستگاھی مورد استفاده برای استریل کردن ابزار، تجھیزات و وسایل کھ آنھا را در معرض بخار اشباع با فشار باال قرار می دھد.   -اتوکالو  
 

 محصوالت آرایشی، سلمانی یا الکترولوژی کھ برای خرید بدون نسخھ پزشک در معرض عموم قرار داده می شوند. -محصوالت بی نسخھ
 

 موارد مورد استفاده برای تقویت زیبایی ظاھر انسان. -آرایشی لوازم 
 

 وجود خون با سایر مواد بالقوه عفونت زا روی سطح ھر آیتم یا بقایای قابل دیدن مثل غبار، مو و پوست. -آلوده 
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 سطحی از پوست کھ بالفاصلھ زیر اپیدرم قرار دارد؛ الیھ زنده پوست. -میانپوست   
 

استفاده از مواد شیمیایی برای ازبین بردن باکتریھا، ویروسھا و پاتوژنھای مضر از روی ابزار یا وسایل در   -دعفونی ضدعفونی کردن یا ض
 راستای ایمن کردن آنھا برای استفاده.

 
) کھ قابلیت باکتری کشی، قارچ کشی و ویروس کشی EPAمحصول ثبت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ( -ماده ضدعفونی کننده 

است، برای ضدعفونی کردن ابزارھای غیرالکترونیکی در   EPAدارد.  محصوالت استفاده شده باید دارای لیبل سازنده باشند کھ نشان دھنده ثبت 
 در قالب اسپری یا حولھ. ھا قالب مایع و برای ابزارھای الکترونیکی و قیچی

  
عاری از بخار   ااستریل کردن تجھیزات و  وسایل با استفاده از ھوای داغ کھ تقریبا یا تمام یوسیلھ ای برا  - ریل کننده گرمایی خشک دستگاه است  

 آب است. 
 

 بیرونی ترین الیھ پوست؛ سطح غیرزنده پوست.  -اپیدرم 
 

لکترولوژی کھ برای کارکردن نیاز بھ اتصال بھ برق از طریق تمامی ابزارھای مورد استفاده برای سلمانی، آرایشگری و ا -ابزارھای الکترونیکی 
 دوشاخھ، شارژر بی سیم یا باطری دارند. از جملھ اما نھ محدود بھ ریش تراش، سشوار، اتوی فر و اتوی صاف. 

 
 ی شود.روی صندلی اسپای پا، ظرف بازی کھ با آب پر شده و درطول مدت پدیکور پای مشتری داخل آن قرار داده م -لگن پا 

 ابزارھایی کھ از گرما برای حالت دادن بھ مو استفاده می کنند.  -ابزارھای حالت دھنده داغ  
 

تمامی ابزارھای مورد استفاده برای سلمانی، آرایشگری و الکترولوژی کھ برای کار کردن نیازی بھ برق ندارند. از   -ابزارھای غیرالکترونیکی  
 تیغ، انبرک کوتیکول، پوشر کوتیکول، ناخن گیر، سوھان فلزی، صاف کننده فلزی، شانھ و کلیپس مو.جملھ اما نھ محدود بھ قیچی، 

 
 کھ در صورت ورود بھ بدن یا تماس با بدن بتواند باعث بیماری یا مرگ شود.  ای  ھر ماده -سمی 

 
 شرایط تمیز و سالم.  -بھداشتی 

 
 کثیف؛ غیرتمیز.  -خاکی 

 
آیندی کھ تمامی انواع حیات میکروبی را از بین برده یا می کشد، از جملھ عوامل واگیردار (مثل قارچ، باکتری، فر -استریل کردن یا استریل 

 ویروس یا ھاگ) با استفاده از اتوکالو  یا دستگاه استریل گرمایی خشک. 
 

 یک ظرف باز مجزا کھ با آب پر شده و پای مشتری ھنگام پدیکور داخل آن قرار می گیرد. -وان 
 
 (ه)، قانون مشاغل و حرف 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش  
 
 . حداقل تجھیزات و وسایل 978 

 الف) موسسات و آموزشگاھھا باید حداقل تجھیزات و وسایل زیر را تھیھ و نگھداری نمایند:
بالھ درپوش دار  زھر موسسھ برای بیرون ریختن موھا. مو باید در سطل  دردار  ) اگر خدمات مو ارائھ می شود، حداقل یک سطل زبالھ درپوش1

 بیرون ریختھ شود.
 خاکی در ھر محوطھ ای کھ عموم رفت و آمد دارند.ھای و پارچھھا داشتن حولھ ھا، روپوش ھا، لباس کار، مالفھ  در دار برای نگھھای ) جعبھ 2
و  ھا در دار برای نگھ داشتن تمامی ابزارھای غیرالکترونیکی، حولھ ھا، روپوش ھا، لباس کارھا، مالفھ  تمیز وھای ) کابینت ھا، کشوھا یا جعبھ3 

 تمیز. ھای پارچھ 
باید برچسب "محلول  ھای ) جعبھ ھایی برای محلولھای ضدعفونی کھ جھت ضدعفونی کردن ابزار و تجھیزات استفاده می شوند. روی جعبھ 4 

 ضدعفونی" زده شود. 
 ) باید حاوی مقدار کافی مایع ضدعفونی کننده برای پوشاندن کل ابزارھا باشد.4) ھر جعبھ تعریف شده در قسمت 5
 .982ز انجام می شود، یک اتوکالو یا دستگاه استریل گرمایی خشک طبق استانداردھای بخش ) اگر الکترولی 6 
 و آموزشگاھھا باید محلولھای ضدعفونی را طبق دستورالعمل سازنده ترکیب کرده و در ھر زمان برای استفاده آماده داشتھ باشند. ھا ب) موسسھ  

ضدعفونی کننده باید ھمواره در موسسھ یا آموزشگاه موجود باشد. درصورتی کھ آخرین مقادیر ماده ج) یک جعبھ دارای لیبل سازنده برای مواد 
 ضدعفونی کننده استفاده شود، ظرف خالی با لیبل سازنده باید موجود باشد. 

 
 (ه)، قانون مشاغل و حرف. 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 

 
 عفونی کردن ابزارھای غیرالکترونیکی . ضد979

 کھ بھ ترتیب زیر ضدعفونی می شوند:ھا الف) تمام ابزارھای غیرالکترونیکی باید قبل از استفاده برای مشتری، ضدعفونی شوند، بغیر از قیچی 
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 ) تمام بقایای قابل دیدن را بردارید. 1
 ) با صابون یا شوینده و آب تمیز کنید.2
 و جدید ابزارھا را کامال خشک کنید. ) با یک حولھ تمیز 3
قرار دھید کھ طبق دستورالعمل سازنده مورد استفاده قرار   EPA) سپس ابزارھا را بھ صورت کامل داخل یک ماده ضدعفونی کننده ثبت شده 4

 می گیرد. 
 کننده دستکش پوشیده یا از انبر استفاده کنند.) افرادی دارای مجوز یا کارآموزان بایستی ھنگام خارج کردن ابزارھا از ماده ضدعفونی 5
 ب) محلول ضدعفونی کننده تعیین شده در قسمت الف) باید: 

 ) ھمواره پوشانده شود.1
 ) طبق دستورالعمل سازنده، یا وقتی کدر شد یا بقایایی درونش دیده شد، تغییر کند.2 
ھر ترتیب خاکی ھستند، باید در یک جعبھ با برچسب "کثیف"، "خاکی" یا "آلوده"   ج) تمام ابزارھای مورد استفاده برای مشتری یا وسایلی کھ بھ 

 قرار داده شوند. 
 د) تمام ابزارھای ضدعفونی شده باید در یک محل تمیز در دار نگھداری شوند کھ برچسب "تمیز" یا "ضدعفونی شده" دارند.

 یرند کھ نتوانند ضدعفونی شوند.  ه) ابزارھای ضدعفونی شده نباید در جعبھ، کیسھ یا ظرفی قرار گ
 باید طبق روش زیر ضدعفونی شوند:ھا و) قیچی 

 ) تمام بقایای قابل دیدن را بردارید. 1
 ) با صابون یا شوینده و آب تمیز کنید.2
زنده استفاده دارای خاصیت باکتری کشی، قارچ کشی، و ویروس کشی را کھ طبق دستورالعمل سا  EPA) سپس ماده ضدعفونی کننده ثبت شده 3

 بکشید.  یا می شود، روی ابزارھا اسپری کرده 
 ضدعفونی شده نباید در جعبھ، کیسھ یا ظرفی قرار گیرند کھ نتوانند ضدعفونی شوند.  ھای ه) قیچی 

 گردد. استریل شوند، شرایط این بخش محقق شده تلقی می 982و) اگر ابزارھای تعیین شده در این بخش براساس الزامات مطروحھ در بخش 
 

 (ه)، قانون مشاغل و حرف. 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 
 
 . ضدعفونی کردن ابزارھای الکترونیکی 980 

 الف) ریش تراشھا و  سایر ابزارھای الکترونیکی باید پیش از ھر بار استفاده بھ ترتیب زیر ضدعفونی شوند: 
 بقایای قابل دیدن را بردارید.) اول تمام 1
دارای خاصیت باکتری کشی، قارچ کشی، و ویروس کشی را کھ طبق دستورالعمل سازنده استفاده   EPA) سپس ماده ضدعفونی کننده ثبت شده 2 

 بکشید.  یا می شود، روی ابزارھا اسپری کرده 
 داری شوند.ب) تمام ابزارھای الکترونیکی ضدعفونی شده باید در یک مکان تمیز نگھ  

"،  ج) تمام ابزارھای الکترونیکی خاکی کھ برای یک مشتری استفاده شده یا بھ ھر دلیل دیگر خاکی شده اند، باید در جعبھ ای با برچسب "خاکی
 "کثیف" یا "آلوده" نگھداری شوند ( غیر از ابزارھای حالت دھی داغ).

 
 (ه)، قانون مشاغل و حرف. 7312مرجع: بخش  ، قانون مشاغل و حرف7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 

 
 . فرآیند تمیز و ضدعفونی کردن اسپای پای چرخابی980.1 

 و  وان ایرجت 
 الف) "اسپای پای چرخابی" یا "اسپا" آنطور کھ در این بخش استفاده شده، یعنی ھر وانی کھ از جریان چرخشی آب استفاده کند.

 ب) وان ایرجت یعنی ھر وانی کھ سیستم جریان ایرجت برای جابجایی آب داشتھ باشد. 
 ج) پس از ھر بار استفاده برای ھر مشتری، اسپای پای چرخابی یا وان ایرجت باید بھ ترتیب زیر تمیز و ضدعفونی شود:

 ) تمام آب از وان تخلیھ شود. 1
و صابون مایع (روی محصول باید لیبلی با این عنوان وجود داشتھ باشد) و آب سابیده شده و تمام   داخلی وان باید با یک برس تمیزھای ) دیواره 2 

 بقایای قابل دیدن روی آنھا پاک شود.
 ) وان اسپا با آب آبکشی شود. 3 
 ) وان اسپا دوباره با آب پر شود.4 
دارای برچسب باکتری کش، کھ (طبق دستورالعمل سازنده)  EPAده ) آب داخل وان با مقدار درست از مایع ضدعفونی کننده بیمارستانی ثبت ش5 

 دقیقھ بھ گردش دربیاید.  10قارچ کش و ویروس کش است برای حداقل 
 ) وان اسپا باید تخلیھ شده، آبکشی شده و باید حولھ کاغذی تمیز و نو خشک شود. 6 
) این فرآیند در دفتر ثبت نظافت وسایل پدیکور ثبت گردد. دفتر ثبت باید حاوی تاریخ و ساعت ھر بار شستشو و حروف اول اسم فردی کھ  7 

 فرآیند را انجام داده بوده و مشخص کرده باشد کھ این پاکسازی بعد از مشتری انجام شده است.  
 اسپای پای چرخابی یا وان ایرجت باید بھ ترتیب زیر شستھ و ضدعفونی شود:د) در پایان ھر روز و بعد از آخرین مشتری، ھر  

 ) صفحھ و ھر قطعھ جداشدنی باید جدا شود.1
داخلی وان، قطعات جداشدنی دیگر و نواحی پشت آنھا با یک برس تمیز، صابون مایع (روی ھای ) تمام بقایای قابل دیدن از روی صفحھ، دیواره 2 

 این عنوان وجود داشتھ باشد) و آب سابیده شود. محصول باید لیبلی با
 ) صفحھ و سایر قطعات جداشدنی تمیز دوباره متصل شوند. 3 
دقیقھ درون سیستم اسپا   10) وان با آب گرم و شوینده (روی محصول باید لیبلی با این عنوان وجود داشتھ باشد) پر شده و مایع شوینده بھ مدت 4 

 رالعمل سازنده اسپا تبعیت شود).جریان داشتھ باشد (از دستو
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 ) مایھ شوینده تخلیھ شده و وان آبکشی شود.5 
(طبق دستورالعمل سازنده) دارای  EPA) وان را با آب تمیز پر کرده و آب با مقدار درست از مایع ضدعفونی کننده بیمارستانی ثبت شده 6 

 ھ بھ گردش دربیاید. دقیق 10برچسب باکتری کش، قارچ کش و ویروس کش است برای حداقل 
 ) وان اسپا تخلیھ شده، آبکشی شده و باید حولھ کاغذی تمیز و نو خشک شود. اجازه دھید وان بھ طور کامل خشک گردد.7 
) این فرآیند در دفتر ثبت نظافت وسایل پدیکور ثبت گردد. دفتر ثبت باید حاوی تاریخ و ساعت ھر بار شستشو و حروف اول اسم فردی کھ  8 

 فرآیند را انجام داده بوده و مشخص کرده باشد کھ این پاکسازی در پایان روز انجام شده است.  
)، اسپای چرخابی و وان ایرجت نباید تخلیھ شده و ترتیب 6تا  1ھای قیدشده در قسمت د) (از ه) حداقل یک بار در ھفتھ، بعد از تکمیل فرآیند 

 فرآیند بھ شرح زیر خواھد بود: 
 باقی بماند. دستگاهساعت درون  6) مایع ضدعفونی کننده را تخلیھ نکنید. دستگاه را خاموش کنید تا مایع ضدعفونی کننده برای حداقل 1
 عت، وان را تخلیھ کرده و با آب تمیز بشویید.سا 6) بعد از گذشت 2 
 ) وان را با آب پر کرده و فالش دستگاه را بزنید. 3 
در دفتر ثبت نظافت وسایل پدیکور ثبت گردد. دفتر ثبت باید حاوی تاریخ و ساعت ھر بار شستشو و حروف اول اسم فردی کھ   باید ) این فرآیند4 

 ده باشد کھ این پاکسازی بھ صورت ھفتگی انجام شده است. فرآیند را انجام داده بوده و مشخص کر
 و) دفتر ثبت پاکسازی تجھیزات پدیکور باید ھر زمان با درخواست مشتری یا نماینده ھیئت در دسترس باشد.  

یکور ثبت شود. روی صندلی ز) درصورتیکھ اسپای چرخابی "غیرقابل استفاده" باشد، باید یادداشتی در این باره در دفتر ثبت پاکسازی تجھیزات پد
 نیز باید عالمت "غیرقابل استفاده" نصب شده و دستگاه در شرایط بھداشتی نگھداری گردد.

ین بخش  ح) تخطی از این بخش می تواند جریمھ اداری و/ یا اقدام انضباطی بھ دنبال داشتھ باشد. ھر اسپای چرخابی یا وان ایرجت کھ با الزامات ا  
 د، می تواند خود یک تخلف مجزا محسوب گردد. ھمخوانی نداشتھ باش
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 . فرآیند پاکسازی و ضدعفونی کردن اسپای بدون لولھ 980.2 

 ارای جای پا، پیشران، دستگاھھای پیشران و موتور. الف) آنطور کھ در این بخش آمده، اسپای پای "بدون لولھ" یعنی ھر واحد د
 ب) بعد از استفاده ھر مشتری، ھر اسپای بدون لولھ باید بھ ترتیب زیر شستھ و ضدعفونی شود: 

 د.د) تمام آب داخل وان اسپا تخلیھ گر1
 ) جای پاھا و تمام قطعات جداشدنی دیگر طبق دستورالعمل سازنده برداشتھ شوند.2 
واحی پشت یا زیر ھر کدام با یک برس تمیز و  نداخلی وان و سایر قطعات و ھای ) تمام بقایای قابل دیدن از روی جای پاھا، پیشران، دیواره 3 

 وجود داشتھ باشد)  و آب سابیده شود.  با آب تمیز آبکشی کنید. صابون مایع (روی محصول باید لیبلی با این عنوان 
 ) جای پاھا و سایر قطعات کھ بھ خوبی تمیز شده اند را بھ جای اولیھ خود برگردانید. 4 
دارای  کھ ) (طبق دستورالعمل سازنده  EPA) وان را با آب تمیز پر کرده و آب با مقدار درست از مایع ضدعفونی کننده بیمارستانی ثبت شده 5 

 دقیقھ بھ گردش دربیاید.  10برچسب باکتری کش، قارچ کش و ویروس کش است برای حداقل 
 ) آب را تخلیھ کرده، آبکشی کرده و وان را با یک حولھ کاغذی تمیز و جدید خشک کنید.6 
ت ھر بار شستشو و حروف اول اسم فردی کھ  ) این فرآیند در دفتر ثبت نظافت وسایل پدیکور ثبت گردد. دفتر ثبت باید حاوی تاریخ و ساع7 

 فرآیند را انجام داده بوده و مشخص کرده باشد کھ این پاکسازی بعد از مشتری انجام شده است.
و بعد از آخرین مشتری، ھر اسپای بدون لولھ باید بھ   )7تا  1ج) در پایان ھر روز، و بعد از اجرای فرآیند توضیح داده شده در قسمت ب) (از  

 تیب زیر شستھ و ضدعفونی شود:تر
دقیقھ درون سیستم اسپا   10) وان با آب گرم و  شوینده (روی محصول باید لیبلی با این عنوان وجود داشتھ باشد) پر شده و مایع شوینده بھ مدت 1

 جریان داشتھ باشد (از دستورالعمل سازنده اسپا تبعیت شود).
 د.) مایع شوینده تخلیھ شده و وان آبکشی شو2 
دارای  کھ (طبق دستورالعمل سازنده)  EPA) وان را با آب تمیز پر کرده و آب با مقدار درست از مایع ضدعفونی کننده بیمارستانی ثبت شده 3 

 دقیقھ بھ گردش دربیاید. 10برچسب باکتری کش، قارچ کش و ویروس کش است برای حداقل 
 ولھ کاغذی تمیز و جدید خشک کنید.) آب را تخلیھ کرده، آبکشی کرده و وان را با یک ح 4 
 ) اجازه دھید وان بھ طور کامل خشک شود. 5 
) این فرآیند در دفتر ثبت نظافت وسایل پدیکور ثبت گردد. دفتر ثبت باید حاوی تاریخ و ساعت ھر بار شستشو و حروف اول اسم فردی کھ  6 

 پایان روز انجام شده است. فرآیند را انجام داده بوده و مشخص کرده باشد کھ این پاکسازی در
)، مایع ضدعفونی کننده درون اسپای بدون لولھ نباید 3تا  1د) حداقل یک بار در ھفتھ، پس از تکمیل فرآیند توضیح داده شده در  قسمت ج) (از  

 تخلیھ شود و مراحل زیر بھ ترتیب باید طی گردند:
 ساعت درون دستگاه باقی بماند.  6) دستگاه خاموش شده و مایع ضدعفونی کننده برای حداقل 1
 ساعت، وان را آبکشی کرده و با یک حولھ کاغذی تمیز و جدید، خشک کنید.  6) پس از باقی ماندن مایع ضدعفونی کننده در دستگاه برای 2 
حروف اول اسم فردی کھ  ) این فرآیند در دفتر ثبت نظافت وسایل پدیکور ثبت گردد. دفتر ثبت باید حاوی تاریخ و ساعت ھر بار شستشو و 3 

 فرآیند را انجام داده بوده و مشخص کرده باشد کھ این پاکسازی بھ صورت ھفتگی انجام شده است.
 ه) دفتر ثبت پاکسازی تجھیزات پدیکور باید ھر زمان با درخواست مشتری یا نماینده ھیئت در دسترس باشد.  

اید یادداشتی در این باره در دفتر ثبت پاکسازی تجھیزات پدیکور ثبت شود. روی صندلی و) درصورتیکھ اسپای چرخابی "غیرقابل استفاده" باشد، ب
 نیز باید عالمت "غیرقابل استفاده" نصب شده و دستگاه در شرایط بھداشتی نگھداری گردد.

با الزامات این بخش ھمخوانی نداشتھ   ز) تخطی از این بخش می تواند منجر بھ جریمھ اداری و/ یا اقدام انضباطی گردد. ھر اسپای بدون لولھ کھ 
 باشد، می تواند خود یک تخلف مجزا محسوب گردد. 
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 غیرچرخابیپای ھای یا وانھا . فرآیند پاکسازی و ضدعفونی کردن لگن980.3 

یکی الف) "لگن" یا "وان پای غیرچرخابی"، آنطور کھ در این بخش استفاده شده، یعنی ھر وان، لگن، تشت، سینک، کاسھ یا ھر دستگاه غیرالکترون 
 کھ در مدت انجام پدیکور آب را دور پای مشتری نگھ می دارد.

 شستھ و ضدعفونی شود:  ب) بعد از ھر مشتری، ھر لگن یا وان غیرچرخابی باید بھ ترتیب زیر
 ) تمام آب از داخل لگن یا وان تخلیھ شود.1
 ) سطوح داخلی وان یا لگن پا با یک برس تمیز و صابون مایع (روی محصول باید لیبلی با این عنوان وجود داشتھ باشد) و آب سابیده شود تا2 

 تمام بقایای قابل دیدن پاک شوند. 
 شود. ) لگن یا وان پا با آب تمیز آبکشی3 
کھ (طبق دستورالعمل سازنده)  EPA) لگن یا وان را با آب تمیز پر کرده و آب با مقدار درست از مایع ضدعفونی کننده بیمارستانی ثبت شده 4 

 .باقی بمانددقیقھ داخل لگن یا وان  10دارای برچسب باکتری کش، قارچ کش و ویروس کش است، ترکیب شود. مایع ضدعفونی کننده برای 
 آب را تخلیھ کرده، آبکشی کرده و وان را با یک حولھ کاغذی تمیز و جدید خشک کنید. )5 
) این فرآیند در دفتر ثبت نظافت وسایل پدیکور ثبت گردد. دفتر ثبت باید حاوی تاریخ و ساعت ھر بار شستشو و حروف اول اسم فردی کھ  6 

 ازی بعد از مشتری انجام شده است.فرآیند را انجام داده بوده و مشخص کرده باشد کھ این پاکس
 ج) دفتر ثبت پاکسازی تجھیزات پدیکور باید ھر زمان با درخواست مشتری یا نماینده ھیئت در دسترس باشد.  

نی د) تخطی از این بخش می تواند منجر بھ جریمھ اداری و/ یا اقدام انضباطی گردد. ھر لگن یا وان غیرچرخابی کھ با الزامات این بخش ھمخوا
 نداشتھ باشد، می تواند خود یک تخلف مجزا محسوب گردد.  

 "تمیز" یا "ضدعفونی شده" نگھداری شوند.  یا وانھای ضدعفونی شده باید در یک محل تمیز و سرپوشیده با برچسبھا ه) تمام لگن 
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 . آسترھای یکبارمصرف لگن یا وان پا 980.4
بعنوان آستر لگن یا وان پا طراحی و ساختھ شده اند، باید  الف) آسترھای یکبارمصرف، دورانداختنی و بازیافتی کھ بھ طور مشخص برای استفاده 

 بالفاصلھ پس از استفاده دور انداختھ شوند؛ امکان ضدعفونی یا استفاده مجدد از آنھا وجود ندارد.   
این عنوان وجود داشتھ  ) بعد از دور انداختن آستر وان پدیکور ، لگن یا وان باید با یک برس تمیز و صابون مایع (روی محصول باید لیبلی با1

 ک شود.  باشد) و آب سابیده شود تا تمام بقایای قابل دیدن پاک شوند. لگن یا وان پا با آب تمیز آبکشی شده و با یک حولھ کاغذی تمیز و جدید خش
ساعت ھر بار شستشو و حروف  ) فرآیند پاکسازی لگن یا وان در دفتر ثبت پاکسازی تجھیزات پدیکور ثبت گردد. دفتر ثبت باید حاوی تاریخ و2

 اول اسم فردی کھ فرآیند را انجام داده بوده و مشخص کرده باشد کھ این پاکسازی بعد از مشتری انجام شده است. 
 ) دفتر ثبت پاکسازی تجھیزات پدیکور باید ھر زمان با درخواست مشتری یا نماینده ھیئت در دسترس باشد. 3
 آستر استفاده می کنند باید برای ھر لگن یا وان، پنج آستر آماده داشتھ باشند.) موسسات یا آموزشگاھھایی کھ از 4
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 . ابزارھا و وسایل981
سنگ   الف) تمام ابزارھا و وسایلی کھ در تماس مستقیم با مشتری قرار می گیرند و امکان ضدعفونی کردن ندارند (ازجملھ اما نھ محدود بھ بافر،

گردن) باید بالفاصلھ بعد از استفاده روی   پوشانندهانگشتان پا، دستکش ھا، پدھای پنبھ ای، اسفنج، سوھان ناخن و ھای وکس، جداکنندهھای پا، ورقھ 
 یک مشتری دور انداختھ شوند. 

 دید" نگھداری شوند. ب) وسایل جدید و ابزارھای یکبارمصرف و دورریختنی باید در یک محل تمیز و سرپوشیده با برچسب "ج 
قانون   7316ج) ھیچ یک از افراد شاغل یا کارآموز در یک موسسھ یا آموزشگاه نباید اجازه داشتھ باشند ھنگام انجام فعالیتھایی کھ در بخش 

 ) خود حمل کنند. یا لباس (ازجملھ جیب یا غالف اسلحھ  آمده، ابزار یا وسایل را در یا روی لباس کار ھاھ مشاغل و حرف
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 . استریل کردن ابزارھای الکترولیز 982 

تریل  اس الف) تمام ابزارھای الکترولیز کھ قابلیت استریل کردن دارند باید قبل از استفاده برای مشتری در موسسات و آموزشگاھھا، بھ ترتیب زیر 
 شوند، بھ اسثنای سوزنھا/ سیمھای فلزی یکبار مصرف از قبل استریل شده: 

 ) شستن با صابون یا شوینده و آب (می تواند شامل استفاده از تجھیزات اولتراسونیک ھم باشد) و سپس استریل کردن بھ یکی از روشھای زیر:1
 ، استفاده طبق دستورالعمل سازنده. (FDA) آمریکاالف) اتوکالو، ثبت شده و فھرست شده توسط سازمان غذا و داوری 
 ، استفاده طبق دستورالعمل سازنده. FDAب) دستگاه استریل گرمایی خشک، ثبت شده و فھرست شده توسط 

 است. ج) الزم است روی ھر بستھ استریل شده از نشانگرھای شیمیایی (تغییر رنگ) استفاده شود تا مشخص گردد کھ فرآیند استریل تکمیل شده  
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ین بستھ ا) تمام ابزارھای استریل شده باید تا زمانی کھ برای استفاده آماده شوند، در ھمان جعبھ ای کھ داخلش استریل شده اند نگھداری شوند. 2
 بندی باید سالم بوده و برچسب "استریل" یا "استریل شده" داشتھ باشد. 

ترتیب خاکی شده اند، باید داخل جعبھ ای با برچسب "کثیف"، "خاکی" یا "آلوده" قرار   ) تمام ابزارھایی کھ برای مشتری استفاده شده با بھ ھر3
 گیرند. 

 ) تجھیزات استریل کردن باید بھ صورت ھفتگی چک شوند تا اطمینان حاصل گردد کھ دمای مورد نیاز طبق دستورالعمل سازنده بدست می آید. 4
از قبل استریل شده باید بالفاصلھ بعد از استفاده، در صورت آلوده شدن قبل از استفاده، یا ب) سوزنھا/ سیمھای فلزی یکبارمصرف، دورریختنی و 

پر  وقتی باز شدند و مشخص شد کھ آسیب دیده اند، در یک جعبھ ضدسوراخ قرار داده شوند.  جعبھ حاوی سوزنھا باید وقتی کھ ھنوز سھ چھارم آن 
 زیست آسیبی خالی شود.ھای  نشده، از زبالھ 
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 . نظافت شخصی 983 

 الف) لباس فرد دارای مجوز یا کارآموزی کھ بھ مشتری خدمات ارائھ می کند باید ھمیشھ تمیز باشد.
 ب) ھر فرد دارای مجوز یا کارآموزی کھ خدمات ارائھ می کند باید بالفاصلھ قبل از شروع کار دستھای خود را بھ صورت کامل با صابون و آب

 یا ھر محصول شوینده مشابھ با پایھ الکل بشوید. 
 

 و حرف.  (ه)، قانون مشاغل7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 
 
 
 . بیماری و انگل984 

شتھ باشد،  الف) ھیچ موسسھ یا آموزشگاھی نباید آگاھانھ اجازه دھد فرد دارای مجوز یا کارآموز ناقل عفونت یا انگلی کھ امکان انتقال بھ مشتری دا
 در آن موسسھ یا آموزشگاه کار کرده یا آموزش ببیند. 

جازه دھد فرد دارای مجوز یا کارآموز روی مشتری ناقل عفونت یا انگلی کھ امکان انتقال بھ فرد ب) ھیچ موسسھ یا آموزشگاھی نباید آگاھانھ ا 
 دارای مجوز یا کارآموز را داشتھ باشد، کار کند.

 یا انگل ھایی کھ امکان انتقال بین فرد دارای مجوز یا کارآموز و مشتری را دارند، عبارتند از، اما نھ محدود بھ:ھا ج) عفونت 
 ساعت پس از برطرف شدن تب.  24خوردگی، آنفلوآنزا، یا سایر بیماریھای تنفسی ھمراه با تب، تا سرما

 ساعت پس از رفع تب. 24ساعت پس از آغاز درمان و  24گلودرد استرپتوکوکی ("گلودرد میکروبی") تا 
 صدور تاییدیھ بازگشت بھ کار. فارنژیت ("التھاب ملتحمھ") تا زمان بررسی توسط پزشک یا سایر متخصصین دارای مجوز و 

 سیاه سرفھ تا پنج روز درمان با آنتی بیوتیک تکمیل شود. 
 آبلھ مرغان، تا روز ششم بعد از شروع بثورات پوستی یا زودتر، اگر زخمھا خشک و پوستھ دار شده باشند. 

 اوریون، تا نھ روز بعد از تورم غدد بناگوشی. 
 محلی اعالم کند کھ بیماری فرد واگیردار نیست.سل، تا زمانیکھ مسئول واحد سالمت  

 ساعت پس از آغاز درمان.  24زردزخم (عفونت باکتریایی پوست) تا 
 شپش زدگی (شپش سر) تا روز بعد از اولین درمان. 

 جرب (گال) تا بعد از تکمیل درمان. 
 واگیردار یا مسری محسوب نمی شوند. بیماریھای ) برای این بخش جزء HBVو ھپاتیت ب ( HIV/AIDSد) بیماریھای خونی مثل 

م)، ه) ھیچ فرد شاغل یا کارآموز در یک موسسھ یا آموزشگاه نباید روی قسمتی از سطح پوست یا سر کھ ملتھب یا باز است (مثال خراشیدگی یا زخ 
یا جاھایی  از پوست کھ دارای جوش یا عفونت است، خدماتی انجام دھد؛ ھمچنین فرد شاغل یا کارآموز در موسسھ یا آموزشگاه درصورتیکھ  

 دستانش ملتھب یا باز یا دارای جوش یا عفونت است، نباید بدون دستکش کار کند. پوست 
 

قانون سالمت   121365(ه)، قانون مشاغل و حرف؛ و بخش 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 
 و ایمنی. 

 
 . پوشاننده گردن985 

 شتی گردن استفاده شود تا از تماس مستقیم پوششھای محافظ مثل شنل با گردن مشتری اجتناب گردد.  الزم است یک دستمال یا پوشاننده بھدا
 

 (ه)، قانون مشاغل و حرف. 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 
 
 گردن ھای . برسھا و پاک کننده986 

ھای مانیکور  کھ در یک موسسھ یا آموزشگاه مورد استفاده ھستند، برسگردن و ناخن، و تمام ھای کننده الف) قبل از استفاده برای مشتری، پاک 
 باید بھ ترتیب زیر تمیز شوند:

 ) تمام بقایای قابل دیدن را بردارید.1 
 ) با صابون یا شوینده و آب تمیز کنید.2
 را خشک کنید.ھا ) برسھا یا پاک کننده3
 تمیز را در محلی تمیز با برچسب "تمیز" نگھداری کنید.ھای کننده  ) تمام برسھا یا پاک4
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یا برسھایی کھ برای مشتری استفاده شده یا بھ دلیل دیگر خاکی شده اند، باید در جعبھ ای با برچسب "کثیف"، "خاکی" یا  ھا ) تمام پاک کننده5
 "الوده" قرار داده شوند.

یاف طبیعی، صورت، آکریلیک، ژلی، کار ناخن، و آرایش، کھ در یک موسسھ یا آموزشگاه مورد  ھای ال برس ب) قبل از استفاده برای مشتری، 
 استفاده ھستند، باید بھ ترتیب زیر تمیز شوند:

 ) تمام بقایای قابل دیدن را بردارید. 1
 آرایش، الکل تمیز کنید.  برس) با استفاده از یک عامل تمیزکننده مثل مونومر، اسپری/ مایع شستشوی 2
 ھا را خشک کنید. برس) 3
 ھای تمیز را در یک محل تمیز، سرپوشیده برس) 4
 با برچسب "تمیز" نگھداری کنید. 

ھایی کھ برای مشتری استفاده شده یا بھ دلیل دیگر خاکی شده اند، باید در جعبھ ای با برچسب "کثیف"، "خاکی" یا "الوده" قرار داده برس) تمام 5
 شوند.

 
 (ه)، قانون مشاغل و حرف. 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312استناد: بخش توجھ: قانون مورد  

 
 . حولھ ھا 987 

تریل  الف) وقتی یک حولھ، مالفھ، شنل، یا روپوش یکبار استفاده شد، باید در یک جعبھ دربستھ قرارداده شده و تا زمانیکھ بھ درستی شستھ و اس 
 نشده، مورد استفاده قرار نگیرد.

شستھ شوند کھ عبارتست از فرو بردن   دیگریا روشھای شستشوی ھا ھ، مالفھ، شنل، یا روپوشھا باید یا بھ روش خشکشویی معمول مغازهب) حول
دقیقھ نباشد.  در روش جایگزین، قابل قبول است کھ مغازه خشکشویی از  25درجھ فارنھایت برای مدت زمانی کھ کمتر از  160در آب حداقل 

سازندگان ماشینھای لباسشویی،  ھای آب سرد استفاده کند تا ارگانیسمھا را کاھش دھد، مشروط براینکھ خشکشویی از دستورالعمل  مواد شیمیایی و
مورد استفاده دارای فعالیت ضدمیکروبی  ی تبعیت نماید.  الزم نیست شوینده ھا آبکشی و سایر افزودنی ھای خشک کن ھا، شوینده ھا، کمک کننده 

 باشد.
 م حولھ، مالفھ، شنل، یا روپوشھای تمیز باید در یک جعبھ یا کابینت تمیز دربستھ نگھداری شوند. ج) تما

 
 (ه)، قانون مشاغل و حرف. 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 

 
 . مایعات، کرمھا، پودرھا و لوازم آرایش 988

بستھ نگھداری شوند. پودرھا را می توان در  و تمیز ھای شامپوھا، ژلھا و سایر ترکیبات آرایشی باید در جعبھالف) تمام مایعات، کرمھا، وکسھا، 
 تمیز نگھداری کرد. ظروف

ب) تمام بطریھا و ظروف باید دارای برچسبی باشند کھ محتویات آن را بھ روشنی مشخص کند. تمام بطریھا و ظروف حاوی مواد سمی باید 
 برچسبی با این عنوان نیز داشتھ باشند. مواد سمی کھ در ظروف خود سازنده نگھداری می شوند نیاز بھ برچسب اضافھ ندارند. 

ترکیب آرایشی برای یک مشتری استفاده شد، باید از بطری یا ظرف خارج شود، بھ نحوی کھ باقیمانده ترکیب را آلوده  ج) وقتی تنھا بخشی از یک
 نسازد. 

 ت آرایشی کھ ثابت شده پاتوژنھا را انتقال نمی دھند، اعمال نمی شود (مثال الک ناخن، مایعات مونومر ناخن مصنوعی). با) این مورد برای ترکی 1
 یش مدادی باید قبل از ھر بار استفاده تراشیده شوند.د) لوازم آرا 

 
 (ه)، قانون مشاغل و حرف. 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 

 
 . مواد خطرناک ممنوعھ/ استفاده از محصوالت 989 

 ھیچ موسسھ یا آموزشگاھی نباید: 
آرایشی  تبرای استفاده در محصوال FDAاشد کھ حاوی ترکیبات خطرناکی ھستند کھ از سوی الف) در محل خود محصوالت آرایشی داشتھ ب

 ممنوع شده است.  
 ب) در محل خود مونومر متیل متاکریالت و/ یا متیلن کلرید داشتھ باشد. 

 نیست. EPA، اداره ایمنی و سالمت مشاغل یا FDAج) محصولی را بھ شیوه ای استفاده کند کھ مورد تایید 
 

 (ه)، قانون مشاغل و حرف. 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 
 

 . جاسری، ظرف یا کاسھ شامپو، و میزھای کار 990
 باید برای ھر مشتری با یک حولھ تمیز یا دستمال کاغذی پوشانده شود. ھا الف) جاسری صندلی

گھ  ب) ظرف یا کاسھ شامپو باید بعد از ھر بار شامپو زدن، با آب و صابون یا شوینده دیگر  شستھ شده و ھمواره در شرایط مناسب و بھداشتی ن 
 داشتھ شود.

زی تمیز ، یا یک حولھ تمیز یا یک مالفھ تمیز پوشانده شوند.  وقتی حولھ یا مالفھ یک بار ج) میزھای کار باید بعد از ھر بار استفاده با کاغذ رومی 
ده مجدد از استفاده شد، باید بالفاصلھ از روی میز برداشتھ شده و در یک جعبھ دربستھ قرار داده شود، تا زمانیکھ شستھ و استریل نشده امکان استفا

 فاصلھ بعد از ھر بار استفاده دور انداختھ شود.آن وجود ندارد. کاغذ میز کار باید بال 
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 (ه)، قانون مشاغل و حرف. 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 
 
 . روشھای تھاجمی991 

آنھا بھ نحوی استفاده کند کھ منجر بھ یا مجموعھ ای از  الف) ھیچ دارنده مجوز یا کارآموزی نمی تواند از محصول، وسیلھ، ماشین، یا تکنیک دیگر
 ازبین رفتن، تخریب، بریدگی یا خراشیده شدن پوست مشتری فراتر از اپیدرم گردد.  اعمال این چنینی مصداق روش تھاجمی محسوب می شوند.

 ب) روش تھاجمی عبارتست از اما نھ محدود بھ: 
 می کند. ) استفاده از الکتریسیتھ ای کھ بھ وضوح ماھیچھ را منقبض 1
 ) استفاده از لوسیون، کرم، سرم یا سایر ترکیبات موضعی کھ خریدشان نیازمند مجوز پزشکی است. 2 
 ) سوراخ کردن پوست با سوزنھای فلزی، بھ استثنای سوزنھا/ سیمھای فلزی الکترولیز. 3 
 ) خراش و/ یا برداشتن پوست زیر الیھ اپیدرم.4 
 ک وسیلھ تیغ مانند یا وسایل مشابھ.) ازبین بردن پوست با استفاده از ی 5 
 
 ، قانون مشاغل و حرف. 7320.1، 7320، 7316(ه)، 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخشھای 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش  
 
 . برداشتن پوست992 

وسیلھ ای برداشت و آن ھم تنھا با ھدف بھبود ظاھر الف) تنھا سطح باالیی پوست کھ با عنوان اپیدرم شناختھ می شود را می توان بھ روش یا با 
 پوست. 

 ب) تکنیکھا و روشھای برداشتن پوست کھ منجر بھ تخریب بافت زنده فراتر از الیھ اپیدرم می شوند، ممنوع می باشند.
 . ج) برای برداشتن پوست تنھا می تواند از محصوالت بدون نسخھ کھ نیاز بھ مجوز پزشک ندارند، استفاده کرد 
 د) تمام محصوالت برداشتن پوست را باید برای حفظ سالمت و ایمنی مشتری تنھا براساس دستورالعمل سازنده مورد استفاده قرار داد.  
 

 ، قانون مشاغل و حرف. 7320،  و 7316(ه)، 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخشھای 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 
 
 . ابزارھای ممنوعھ 993 

 یا سایر موارد مشابھ، در محل خود ابزارھای تیغی داشتھ باشد یا استفاده کند.ھا الف) ھیچ موسسھ یا آموزشگاھی نباید برای برداشتن پینھ 
 . کندب) ھیچ موسسھ یا آموزشگاھی نباید برای بیرون کشیدن عیوب پوستی یا موارد مشابھ، در محل خود ابزارھای سوزنی مانند داشتھ یا استفاده 

 
 ، قانون مشاغل و حرف.7320.1،  و 7320(ه)، 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخشھای 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 

 
 . نظافت و تعمیرات 994 

نگھداری الف) موسسات و آموزشگاھھا باید کف، دیوارھا، وسایل چوبی، سقف، مبلمان، اثاثیھ و تزئینات ساختمان را در شرایط تمیز و مناسب 
 کنند.

 کوتاه شده یا پسماند روی ھم جمع شود. ھای ب) ھیچ موسسھ یا آموزشگاھی نباید اجازه دھد زبالھ، مو، تکھ 
  

 (ه)، قانون مشاغل و حرف. 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخش 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش 
 
 . استانداردھای ساختمان995 

 ، قانون و مقررات کالیفرنیا داشتھ باشند.24، عنوان  1203، بخش 2باید سیستم تھویھ مناسب طبق قسمت  الف) موسسات و آموزشگاھھا
 قانون مقررات کالیفرنیا، جریان دائمی آب سرد و گرم برقرار باشد.  24، عنوان 601.3.1، بخش  5ب) الزم است طبق قسمت  
 قانون مقررات کالیفرنیا آب نوشیدنی قابل شرب تامین نمایند.   24عنوان  ،601.3.3، بخش  5ج) موسسات و آموزشگاھھا باید طبق قسمت  
 قانون مقررات کالیفرنیا، تاسیسات روشویی را تامین نمایند. 24، عنوان 601.3.2، بخش 5د) موسسات و آموزشگاھھا باید طبق قسمت  
قانون مقررات کالیفرنیا، سرویس   24، عنوان 422.1و جدول شماره  422.7، 422.6، بخش 5ه) موسسات و آموزشگاھھا باید طبق قسمت  

 باشند.بھداشتی عمومی داشتھ 
 
 ، قانون مشاغل و حرف. 7352(ه) و 7312، قانون مشاغل و حرف مرجع: بخشھای 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخش  
 

 . جدول ھزینھ ھا998
 زیر توسط ھیئت دریافت می شود (بھ دالر):ھای ھزینھ 

 الف) سلمانی ھا:  
 9) ھزینھ پیش درخواست، 1
 75) ھزینھ درخواست و آزمون، 2
 50ھزینھ مجوز اولیھ، ) 3
 501وز، ج ) ھزینھ تمدید م4
 251) ھزینھ قصور در تمدید مجوز، 5

 ب) آرایشگر ھا: 
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 9) ھزینھ پیش درخواست، 1
 75) ھزینھ ثبت نام و آزمون، 2
 50) ھزینھ مجوز اولیھ، 3
 501وز، ج ) ھزینھ تمدید م4
 251) ھزینھ قصور در تمدید مجوز، 5

 : ج)متخصصین زیبایی پوست
 9ھزینھ پیش درخواست، ) 1
 75) ھزینھ درخواست و آزمون، 2
 40) ھزینھ مجوز اولیھ، 3
 501) ھزینھ تمدید مجوز، 4
 251) ھزینھ قصور در تمدید مجوز، 5

 د) مانیکوریست ھا: 
 9) ھزینھ پیش درخواست، 1
 75) ھزینھ درخواست و آزمون، 2
 35) ھزینھ مجوز اولیھ، 3
 501) ھزینھ تمدید مجوز، 4
 251) ھزینھ قصور در تمدید مجوز، 5

 ه) الکترولوژیست ھا:
 9) ھزینھ پیش درخواست، 1
 75) ھزینھ درخواست و آزمون، 2
 50) ھزینھ مجوز اولیھ، 3
 501وز، ج ) ھزینھ تمدید م4
 251) ھزینھ قصور در تمدید مجوز، 5
 25درخواست و مجوز کارآموز،  2و) ھزینھ 
 ز) موسسات:  

 50) ھزینھ درخواست و مجوز اولیھ، 1
 401وز، ج ) ھزینھ تمدید م 2 
 201) ھزینھ قصور در تمدید مجوز، 3 

 ح) واحدھای سیار: 
 50) ھزینھ درخواست، 1
 100) ھزینھ بازرسی و مجوز اولیھ، 2 
 401وز، ج ) ھزینھ تمدید م 3 

 201) ھزینھ قصور در تمدید مجوز، 4
 خدمات فردی: ط) پروانھ  

 25) ھزینھ مجوز اولیھ، 1
 10) ھزینھ تمدید مجوز، 2
 5) ھزینھ تمدید مجوز تعلیق شده، 3
 
 
 یا بعد از آن منقضی می شوند. 2007دسامبر  21موثر برای تمام مجوزھایی کھ در تاریخ ھای ھزینھ  1
 مجوزھای کارآموزان قابل تمدید نیست. 2
 

،  7417، 7415 ،7402.5 ، قانون مشاغل و حرف. مرجع: بخشھای7421(ب) و 7337.5، 7312توجھ: قانون مورد استناد: بخشھای 
 ، قانون مشاغل و حرف.7425و  7424، 7423.5،  7423، 7420،  7419، 7418
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