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Bàn tin trong Ngành Ngày 28 thang 8 näm 2013 -  Trach nhiêm cùa
Chù sà hfru Ca sà

Board of Barbering and Cosmetology (Ùy ban) muòn nhac nhfrng ng^ài d^gc Ùy ban 
càp phép và khàch hàng rang theo Tieu dè 16, Phàn doan 6 cùa Bo luat Quy ché 
California, chù sa hfru ca sa CH|U tràch nhiem duy trì càc yeu càu vè sùc khoe và an 
toàn cùa Ùy ban. Quy ché quy djnh:

Phàn: 904 (b) Thi hành:

Chu sò huu hoac càc chù sò huu giay phép co sò hoac giay phép don vi di 
dóng, và nguói quàn ly bat ky co sò hoac don vi di dóng này, phài chiu tràch 
nhiem thuc hien và duy trì càc Quy dinh vè Stic khoe và An toàn tai co sò hoac 
don vi di dóng này vói tu* càch cà nhàn và vói tu* càch tap thè cùng vói tat cà 
nhung nguói trong hoac làm thuè hoac làm viec tai co ngoi cùa co sò hoac don 
vi di dóng này.

Ùy ban có thè phat chù sa hfru ca sa vì bàt ky vi pham nào phàt hien tai ca ngai cùa 
ca sa. Dièu này bao góm vi pham cùa chù sa hfru ca sa và bàt ky nhàn vien, ca nhàn 
khong có phép, ng^ài thue gian hàng và/hoac nhà thàu doc lap.

Ngoài ra, nhàn vien, ng^ài thue gian hàng và/hoac ng^ài ky hgp dóng doc lap sé nhan 
d^gc giày phat vi pham cùa mình, néu có mat, tai salon trong quà trình kièm tra. Dièu 
này d^gc th^c hien theo Tieu dè 16, Phàn doan 6 cùa Bo luat quy ché California:

Phàn: 904 (c) Thi hành:

Moi tho làm tóc, chuyèn gia my dung, chuyèn gia thàm my, tho làm móng, tho 
tày long bang dien, huan luyen vièn, hoac nguói hoc viec phài chiu tràch nhiem 
thuc hien và duy trì càc Quy dinh vè Stic khoe và An toàn vói tu  càch cà nhàn.
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