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DANH SÁCH KIỂM TRA VỀ VIỆC GIỮ AN TOÀN
TRONG ĐẠI DỊCH
TRƯỚC KHI MỞ CỬA LẠI
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ khuyến nghị chủ sở hữu cơ sở hoàn thành tất cả các mục
trong phần này của danh sách kiểm tra trước khi mở cửa lại để giúp ngăn chặn sự lây
lan của các loại vi-rút và đảm bảo an toàn cho khách hàng và người được cấp phép. Nên
thực hiện những khuyến nghị này cùng với các quy định về sức khỏe và an toàn hiện
hành của Hội đồng, Bộ Y tế Công cộng California và hướng dẫn cho ngành của Phòng
Sức Khoẻ và An Toàn Nghề Nghiệp California (Cal/OSHA) COVID-19 hay bất kỳ quy tắc
nào của chính quyền địa phương.
1. Làm sạch tất cả các bề mặt không xốp và đồ nội thất, bao gồm sàn, ván chân tường,
tường, cửa sổ, tủ, quầy tiếp tân, v.v.
2. Lau sạch tất cả các bề mặt mềm (ghế, đi văng, ghế tạo kiểu và bàn trị liệu) bằng
nước và khăn sạch.
3. Làm sạch và khử trùng tất cả các vật dụng không xốp (như điện thoại, bàn phím, bút,
tay nắm cửa).
4. Làm sạch và khử trùng tất cả các kệ và hộp trưng bày.
5. Làm sạch và khử trùng tất cả các thùng chứa sản phẩm.
6. Làm sạch và khử trùng tất cả các trạm làm việc cá nhân, bao gồm: giỏ hàng xe đẩy,
khay hoặc bề mặt nơi lưu trữ các dụng cụ dùng cho một dịch vụ.
7. Làm sạch và khử trùng tất cả các bộ phận của bồn gội đầu (đầu phun, tay cầm, vòi).
8. Làm sạch và khử trùng tất cả các công cụ không dùng điện dùng cho một dịch vụ.
Đọc hướng dẫn của nhà sản xuất để biết tỷ lệ chính xác của hỗn hợp và thời gian
tiếp xúc.
9. Vứt các vật dụng đã qua sử dụng mà không khử trùng được, bao gồm, nhưng không
giới hạn ở cây giũa móng tay, miếng chà nhám móng tay, mút bọt biển rửa mặt, thỏi
sáp vuốt tóc, v.v ... Những dụng cụ này cần phải MỚI cho mỗi khách hàng.
10. Kiểm tra xem các dụng cụ sạch và bẩn đã nằm đúng trong các thùng đã dán nhãn
hay chưa.
11. Làm sạch tất cả các thiết bị (máy xông hơi mặt, máy sấy móng tay, máy sấy tóc,
v.v.) và sử dụng khăn lau khử trùng có đăng ký với EPA, nếu có thể.
12. Làm sạch và khử trùng nhà vệ sinh, bao gồm: bồn rửa, bồn cầu, tay nắm cửa, máy
sấy tay, giá đựng khăn giấy, hộp đựng xà phòng, v.v.
13. Đảm bảo có đủ khăn giấy và xà phòng trong nhà vệ sinh.
14. Đặt thùng rác gần cửa phòng vệ sinh.
15. Đặt nước rửa tay diệt trùng trong phòng vệ sinh.
16. Giặt tất cả khăn trải (sạch hoặc bẩn) trong cơ sở.
17. Rửa hoặc khử trùng tất cả các áo choàng.
18. Lưu trữ tất cả các khăn sạch ở nơi sạch sẽ, được che chắn.
19. Khử trùng tất cả các bát ngâm chân theo các quy trình cần thiết.
20. Cất khăn bẩn, áo choàng, áo khoác ngoài, khăn trải và khăn trong hộp kín.
21. Vứt bỏ tất cả chất thải, kẹp tóc hoặc rác bẩn.
22. Che tất cả các tựa đầu và/hoặc bàn điều trị bằng khăn, khăn phủ hoặc giấy sạch
cho mỗi khách hàng.
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23. Đảm bảo mọi người làm việc trong cơ sở rửa tay hoặc sử dụng sản phẩm có cồn
hiệu quả trước khi cung cấp dịch vụ cho mỗi khách hàng. Cân nhắc yêu cầu khách
hàng rửa tay sau khi vào cơ sở.
24. Đảm bảo mọi người làm việc trong cơ sở rửa tay đúng cách và thường xuyên. Rửa
tay sau khi ăn, sử dụng nhà vệ sinh, xì mũi, hút thuốc, hoàn thành giao dịch và
hoàn thành dịch vụ.
25. Đảm bảo tất cả những người làm việc trong cơ sở phải đeo khăn che mặt. Nếu có
thể, hãy cân nhắc đeo cả tấm che mặt. Tránh tiếp xúc gần và trực tiếp với khách
hàng càng nhiều càng tốt.
26. Đảm bảo khách hàng đeo khăn che mặt đúng cách. Dán thông báo nhắc nhở mọi
người đeo khẩu trang che mặt. Cung cấp khẩu trang cho khách hàng và đặt sẵn
nước rửa tay tiệt trùng tại các bàn và quầy tiếp tân.
27. Hạn chế số lượng người trong cơ sở. Sắp xếp lịch hẹn để giảm thiểu số lượng
khách hàng trong khu vực chờ. Khuyên khách hàng đợi bên ngoài hoặc trong xe
của họ cho đến khi người được cấp phép gọi/nhắn tin rằng họ đã sẵn sàng để
khách vào. Hãy linh hoạt với lịch làm việc và giờ làm việc tại salon.
28. Cân nhắc sắp xếp lại bố cục của cơ sở để có giữa khoảng cách 2 mét giữa các
trạm làm việc. Xem xét việc lắp tấm khiên chắn giữa các trạm.
29. Cân nhắc các biện pháp màng ngăn trên ghế như giấy dùng một lần hoặc vỏ nhựa
có thể khử trùng hoặc khăn có thể giặt sau mỗi khách hàng.
30. Cân nhắc thực hiện các hệ thống thanh toán không tiếp xúc hoặc trực tuyến. Nếu
bạn phải làm việc với tiền mặt, thẻ hoặc bàn phím, hãy rửa tay ngay lập tức.
31. Cân nhắc việc cung cấp bút stylus, vì vậy khách hàng không chạm vào đầu đọc thẻ
tín dụng. Khử trùng bút stylus sau mỗi lần sử dụng.
32. Bỏ tất cả các tạp chí và các sản phẩm đọc bằng giấy ở khu vực tiếp tân. Loại bỏ đồ
uống, kẹo, đồ trang trí và các mặt hàng không thiết yếu khác.
33. Khử trùng các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc hàng ngày (điện thoại, tay
nắm cửa, quầy tiếp tân, v.v.).
34. Nói chuyện với khách hàng. Tư vấn cho họ các biện pháp phòng ngừa an toàn bổ
sung mà bạn đã thực hiện và chia sẻ các chính sách hoặc quy trình mới mà bạn
đang thực hiện.
35. Nhắc nhở mọi người làm việc trong cơ sở và khách hàng nên ở nhà nếu họ bị bệnh
hoặc cảm thấy không khỏe.
36. Lưu trữ hồ sơ của tất cả các cuộc hẹn bao gồm tên khách hàng và số điện thoại

QUY TRÌNH KHỬ TRÙNG CHO DỤNG CỤ KHÔNG DÙNG ĐIỆN
Tiêu mục 16, phần 9 của Bộ luật Quy chế của California 979(a)

1.
2.
3.
4.

Loại bỏ tất cả các mảnh vỡ có thể nhìn thấy.
Làm sạch bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa và nước.
Làm khô hoàn toàn dùng cụ bằng khăn giấy mới và sạch.
Nhúng vào chất khử trùng đã đăng ký EPA với hoạt tính diệt khuẩn, diệt nấm và diệt virut đã
được chứng minh (dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất).
5. Sử dụng găng tay hoặc kẹp khi tháo dụng cụ ra khỏi chất khử trùng.

THỦ TỤC KHỬ TRÙNG CHO KÉO

Tiêu mục 16, phần 9 của Bộ luật Quy chế của California 979(f)
1. Loại bỏ tất cả các mảnh vỡ có thể nhìn thấy.
2. Làm sạch bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa và nước.
3. Xịt hoặc lau kéo bằng chất khử trùng đã đăng ký với EPA với hoạt tính diệt khuẩn, diệt nấm và
diệt virut đã được chứng minh (dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

CÁC BƯỚC RỬA TAY PHÙ HỢP

Khuyến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)
1. Làm ướt tay bằng nước và thoa xà phòng.
2. Tạo bọt bằng cách cọ xát hai bàn tay với nhau.
3. Chà xát khắp bàn tay, bao gồm lòng bàn tay, mu bàn tay, ngón tay, giữa các ngón tay và dưới
móng tay của bạn trong ít nhất 20 giây.
4. Rửa tay dưới vòi nước đang chảy.
5. Lau khô tay bằng khăn sạch hoặc máy sấy tay.
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