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حفظ ایمنیای فھرست مقابلھ  
در دوره پاندمی   

 

 قبل از بازگشایی 
ھا و بھ منظور کمک بھ پیشگیری از انتقال ویروسکند کھ ھای زیبایی بھ صاحبان موسسات توصیھ میصنف آرایشگران و سالن

ھا باید در کنار مقررات ھمچنین حفظ ایمنی مشتریان و کارکنان، قبل از بازگشایی تمام موارد این بخش را انجام دھید.  این توصیھ
برای  Cal/OSHA ، راھنمای صادر شده از سوی اداره بھداشت عمومی کالیفرنیا وکنونی صنف در رابطھ با سالمت و ایمنی

 بھ کار گرفتھ شوند. ، و پروتکل ھای دولت ھای محلیCOVID-19صنایع در رابطھ با 
تمام سطوح نفوذناپذیر و مبلمان را تمیز کنید.  این موارد شامل کف، کفپوش، دیوار، پنجره، کابینت، میز پذیرش و  .1

  شوند.غیره می

  ھا، صندلی آرایش و میزھای کار) را با آب و حولھ تمیز کنید.ھا، نیمکتتمام سطوح نرم (صندلی .2

  تمام وسایل نفوذناپذیر (مانند تلفن، صفحھ کلید، خودکار، دستگیره درب) را تمیز و ضدعفونی کنید. .3

  ھا را تمیز و ضدعفونی کنید.ویترینھا و تمام قفسھ .4

  تمام ظروف حاوی محصوالت را تمیز و ضدعفونی کنید. .5

شود کھ ابزار در تمام میزھای کار را تمیز و ضدعفونی کنید.  این شامل ھرگونھ چرخ دستی، سینی، یا سطحی می .6
  شوند.ی خدمات بھ مشتری در آن نگھداری میحین ارائھ

  ) را تمیز و ضدعفونی کنید.شلنگھای محل شستشوی سر (ازجملھ شیر آب، دستگیره و تمام بخش .7

تمام ابزارھای غیربرقی مورد استفاده را تمیز و ضدعفونی کنید. دستورالعمل تولیدکننده در رابطھ با نسبت و زمان  .8
  تماس برای ضدعفونی کردن را مطالعھ کنید.

تمام اقالم مصرف شده کھ قابل ضدعفونی کردن نیستند را بیرون بریزید.  اینھا عبارتند از اما نامحدود بھ سوھان،  .9
  ی جدید باید استفاده شود.سوھان ناخن، اسفنج صورت، کاردک موم و غیره. برای ھر مشتری یک وسیلھ

  ابزارھای تمیز و کثیف در ظروف کامالً مشخص و جدا از ھم نگھداری شوند. .10

ھای تمام تجھیزات (دستگاه بخور، خشک کن ناخن، سشوار و غیره) را تمیز کنید و در صورت امکان از دستمال .11
  استفاده کنید. EPAضدعفونی کننده ثبت شده در 

ھا را تمیز و ضدعفونی کنید. این شامل روشویی، توالت، دستگیره، خشک کن دست، جای حولھ کاغذی، دستشویی .12
  شود.جای صابون مایع و غیره می

  وجود دارد.در دستشویی اطمینان حاصل کنید کھ مقدار کافی حولھ کاغذی و صابون  .13

  یک سطل زبالھ نزدیک درب دستشویی قرار دھید. .14

  در دستشویی ضدعفونی کننده دست قرار دھید. .15

  اند را بشویید.ھای (تمیز و کثیف) کھ در موسسھ بودهتمام دستمال .16

  تمام پیشبندھا را بشویید. .17

  ھا را در جایی تمیز و دارای درب قرار دھید.تمام دستمال .18

  .ھای پدیکور را مطابق با روندھای الزم ضدعفونی کنیدتمام کاسھ .19

  ھای کثیف را در یک ظرف دربستھ نگھداری کنید.ھا، پیشبندھا و پارچھھا، روپوشحولھ .20

 ھا، خرده موھا یا پسماندھا را دور بیندازید.تمام زبالھ .21
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  گاه سر و یا میزھای پیرایش از با حولھ، پارچھ، یا کاغذ تمیز بپوشانید.برای ھر مشتری، تکیھ .22
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 ایمنی مداوم اقدامات
ای خود ھتی خدمات بھ ھر مشتری حتماً دسکنند قبل از ارائھاطمینان حاصل کنید تمام کسانی کھ در موسسھ کار می .23

کنند. از مشتریان بخواھید کھ ھنگام ورود بھ ی الکل با کارآیی برابر ضدعفونی را بشویند یا با محصوالت برپایھ
 ھای خود را بشویند.موسسھ دست

 

ھای خود را بھ نحو صحیح و مکرر بشویند. بعد از غذا خوردن، اطمینان حاصل کنید کھ تمام کارکنان موسسھ دست .24
  ھای خود را بشویید. ی خدمات دستاستفاده از دستشویی، تمیز کردن بینی، سیگار کشیدن، انجام تراکنش مالی، و ارائھ

. در صورت امکان، از محافظ داشتھ باشنداطمینان حاصل کنید تمام افرادی کھ در آن محل کار می کنند ماسک  .25
  صورت استفاده کنید. تا حد امکان از نزدیک شدن و تماس رو در رو با مشتریان پرھیز کنید.

بھ . بھ ھمھ یادآوری کنیدپوشیدن ماسک را ابلو اطمینان حاصل کنید مشتریان ماسک داشتھ باشند. با نصب یک ت  .26
  ی دست داشتھ باشید.مشتریان ماسک بدھید و روی تمام میزھای کار و میز پذیرش مواد ضدعفونی کننده

ای تنظیم کنید کھ تعداد افراد در سالن انتظار در تعداد افراد در موسسھ را محدود کنید. وقت مشتریان را بھ گونھ .27
بمانند تا کارمند موسسھ از کمترین حد باشد. بھ مشتریان توصیھ کنید کھ خارج از موسسھ یا در خودروی خود منتظر 

ای ھای کاری یا ساعات کار سالن بھ گونھتوانند وارد شوند.  برنامھطریق تماس یا پیامک بھ آنھا اطالع بدھد می
 انعطاف پذیر باشد.

 

فوت فاصلھ باشد. نصب جداکننده بین میزھای پیرایش را مد  ۶ای باشد کھ بین میزھای پیرایش گونھچیدمان سالن بھ  .28
  نظر قرار دھید.

ھای پالستیکی قابل ھا ازجملھ استفاده از کاغذھای یک بار مصرف، پوششھای پیشگیرانھ مربوط بھ صندلیروش .29
  ھای قابل شستشو را مد نظر قرار دھید.ضدعفونی کردن یا حولھ

ھای پرداخت آنالین یا بدون تماس استفاده کنید. اگر الزم است بھ پول نقد، کارت یا صفحھ کلید دست بزنید، از روش .30
  بالفاصلھ دست خود را بشویید.

ھای استفاده از قلم استایلوس را مد نظر قرار دھید تا الزم نباشد مشتریان بھ دستگاه کارت خوان دست بزنند. قلم .31
  استایلوس را بعد از ھر بار استفاده ضدعفونی کنید.

، شکالت، وسایل تزئینی و سایر اقالم ھاھای کاغذی را از سالن انتظار بردارید. نوشیدنیھا و روزنامھتمام مجلھ .32
  غیرضروری را بردارید.

  ضدعفونی کنید.بھ طور مرتب ھا، میز پذیرش و غیره) را ھا، دستگیره دربسطوح و اقالم پرتماس (تلفن .33

  ھا و روندھای جدید را بھ اطالع آنھا برسانید.صحبت کنید. اقدامات ایمنی و سیاستبا مشتریان خود  .34

 د.بھ تمام کارکنان موسسھ و مشتریان یادآوری کنید کھ اگر مریض ھستند یا حالشان خوب نیست باید در خانھ بمانن .35
  

  سابقھ تمام قرار مالقات ھا ازجملھ اسامی و شماره تلفن مشتریان را ثبت و نگھداری کنید. .36

 
 روندھای ضدعفونی کردن وسایل غیربرقی

 ) مقررات کالیفرنیاa(۹۷۹از شماره  ۹، بخش ۱۶عنوان  
 

 تمام پسماندھای قابل دیدن را بزدایید. .1
 با آب و صابون یا مواد شوینده تمیز کنید. .2
 جدید و تمیز بھ طور کامل خشک کنید.وسایل را با یک حولھ کاغذی  .3
ھای ھا قرار دھید (مطابق با دستورالعملھا و ویروسھا، قارچبا قابلیت از بین بردن باکتری EPAبھ طور کامل در یک ضدعفونی کننده مورد تأیید  .4

 تولیدکننده).
 وسایل را با دستکش یا انبر از ماده ضدعفونی کننده خارج کنید. .5

 
 کردن وسایل کوتاه کردن مو روندھای ضدعفونی

 ) مقررات کالیفرنیاf(۹۷۹از شماره  ۹، بخش ۱۶عنوان 
 

 تمام پسماندھای قابل دیدن را بزدایید. .1
 با آب و صابون یا مواد شوینده تمیز کنید. .2
ھای کنید یا بمالید (مطابق با دستورالعملھا را روی آنھا اسپری ھا و ویروسھا، قارچبا قابلیت از بین بردن باکتری EPAیک ضدعفونی کننده مورد تأیید   .3

 تولیدکننده).
 

 ھامراحل شستشوی صحیح دست
 )CDCھا (ھای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریتوصیھ

 
 ھای خود را با آب جاری مرطوب کنید و بھ صابون آغشتھ نمایید.دست .1
 ھا را بھ ھم بمالید تا کف تولید شود.دست .2
 ثانیھ مالیده شود. ۲۰ھا حداقل بھ مدت ازجملھ کف، پشت، انگشتان، بین انگشتان، و زیر ناخنتمام سطوح دست  .3
 ھای خود را با آب جاری بشویید.دست .4
 کن یا یک حولھ تمیز خشک کنید.ھای خود را با خشکدست .5
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