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 2 المادة
 الفصل  تطبیق 

 
 التجمیل  ممارسة الحالقة؛ ممارسة 7316
 :منھا بأي أو التالیة الممارسات بجمیع القیام الحالقة مھنة بممارسة یُقصد) أ( 

 .الشعر قص أو اللحیة تھذیب أو حلق) 1(
 بالید ذلك  كان سواء المستحضرات من  غیرھا أو المرطبات أو  الكریمات أو بالزیوت معالجتھما أو  الرأس فروة أو الوجھ تدلیك) 2(

 .المیكانیكیة األجھزة باستخدام أو
ً  تجعیده أو تجعیده أو تمویجھ أو تصفیفھ أو تسریحھ أو بالشامبو غسلھ أو الشعر كي) 3(  معالجتھ أو صبغھ أو إرخاؤه أو كیمیائیا

 .الشعر  بمقویات
 أو الوجھ أو الرأس فروة  على المرطبات أو الطین أو الزیوت أو  المساحیق أو المطھرات أو التجمیل مستحضرات وضع ) 4(

 .الرقبة
 .التصفیف وقت شائعة تكون قیاسیة أسالیب باستخدام الشعر نواعأ لجمیع تسریحات عمل) 5(

 :منھا بأي أو التالیة الممارسات بجمیع القیام التجمیل مھنة بممارسة یُقصد) ب(
ً  تجعیداً  تجعیده أو تجعیده أو تمویجھ أو تصفیفھ أو شخص أي شعر تسریح ) 1(  إرخاؤه أو بالشامبو غسلھ أو قصھ أو تطھیره أو دائما

 .الوسائل من وسیلة بأي معالجتھ أو تجمیلھ أو  الشعر بمقویات معالجتھ أو صبغھ أو فرده أو خفیفة صباغة صبغھ أو تفتیحھ أو كیھ أو
 ذلك كان سواء اإلنسان، جسم من العلوي الجزء أو الذراعین أو العنق أو  الوجھ أو  الرأس فروة تنشیط أو تنظیف أو تدلیك) 2(

 أم كریمات أو مرطبات أو مقویات أو مطھرات أو تجمیل مستحضرات  باستخدام ذلك أكان وسواء جھاز، مباستخدا أو الید باستخدام
 .ال
 أو المطھرات أو التجمیل مستحضرات باستخدام اإلنسان، جسم من العلوي الجزء أو الذراعین أو الرقبة أو الوجھ تجمیل) 3(

 .الكریمات أو المرطبات أو المقویات
 باستخدام أو مستحضرات أو كیمیائیة مواد أو  مالقط باستخدام أو للشعر مزیل باستخدام شخص أي جسم من لزائدا الشعر إزالة) 4(

ً  أدوات أو أجھزة أي  .األشعة باسم المعروفة الضوئیة الموجات استخدام ذلك من ویُستثنى وصفھا، أو نوعھا  كان أیا
 .تجمیلھا أو تطھیرھا أو لونھا تغییر وأ صبغھا أو تلمیعھا أو تشذیبھا أو شخص أي أظافر قص) 5(
 .تجمیلھا أو معالجتھا أو تطھیرھا أو شخص أي أقدام أو أیدي تدلیك) 6(
 .شخص أي على الرموش وضع أو والحواجب الرموش وتجعید صبغ) 7(

 :التالیة الممارسات من  مجموعة أي أو كل ھي بالبشرة العنایة ممارسة) ج(
 أو القدمین  أو الذراعین أو الیدین أو العنق  أو  الرأس فروة أو الوجھ تجمیل أو  تطھیر أو تقشیر أو تنشیط أو تنظیف أو تدلیك) 1(

 مطھرات أو تجمیل مستحضرات أو التجمیلیة األجھزة أو الید باستخدام ذلك كانأ سواء اإلنسان، جسم من العلوي الجزء أو الساقین
 .الحیة األنسجة تدمیر أو استئصال إلى تؤدي ال بطریقة الجلد رفاه أو مظھر  تحسین لغرض كریمات أو مرطبات أو مقویات أو
 .شخص أي على الرموش وضع أو والحواجب الرموش وتجعید صبغ) 2(
 خدامباست أو مستحضرات أو كیمیائیة مواد أو  مالقط باستخدام أو للشعر مزیل باستخدام شخص أي جسم من الزائد الشعر إزالة) 3(

ً  أدوات أو أجھزة أي  .األشعة باسم المعروفة الضوئیة الموجات استخدام ذلك من ویُستثنى وصفھا، أو نوعھا  كان أیا
 بھا، العنایة أو تجمیلھا أو تطھیرھا أو صبغھا أو تلوینھا أو تلمیعھا أو تشذیبھا أو شخص أي أظافر قص ممارسة ھي باألظافر العنایة) د(

 .شخص أي قدمي أصابع إلى الركبة بین ما أو األصابع  وأطراف المرفق بین ما المنطقة وتجمیل وتطھیر تدلیك وكذلك
ً  الشعر وتصفیف والتجمیل الحالقة مھنة ممارسة تشمل ال) ه(  :یلي مما أیّا

 .المستعار  الشعر أو الباروكة تصفیف أو تثبیت أو بیع مجرد) 1(
 لفھ أو بفتلھ سواء جذوره أو الشعر خصائل على الضغط إلى تؤدي خدمة ھو للشعر الطبیعي التجدیل. للشعر  الطبیعي التجدیل) 2(

 المواد أو الصبغات وضع أو الشعر قص الخدمة تشمل أال شریطة  میكانیكي، جھاز باستخدام أو بالید سواء جدلھ، أو  مده أو نسجھ أو
 .الشعر نسیج لتغییر أو تمویجھ أو لتقویتھ أو الشعر لون لتغییر المستحضرات من  غیرھا أو المتفاعلة الكیمیائیة

 واقتالعھ فیھ المرغوب غیر الشعر حول الخیط بلف الشعر إزالة إلى یؤدي أسلوب  ھو بالخیط الشعر إزالة بالخیط الشعر إزالة) 3(
 .الحاجب من الزائد الشعر وإزالة الجلد من
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ف والذي للشعر، الطبیعي التصفیف یباشر شخص أي فإن ،)ه( الفرعي القسم من ) 2( الفقرة عن النظر  بغض) و(  خدمات تقدیم بأنھ یُعرَّ
 ھذا في الواردة للوائح یخضع للتجمیل، أو للحالقة المنظمة الممارسات في محددة إجراءات أو خدمات أي مع للشعر الطبیعي التجدیل
 .ینفذھا  أو یقدمھا التي خدماتال على  ینطبق حسبما تجمیل أو حالقة رخصة على الحصول وعلیھ الفصل،

 .فقط كھربائیة إبرة باستخدام الجسم على الموجود الشعر إتالف أو  اإلنسان جسم من الشعر إزالة ممارسة ھو  الكھربائي التحلیل) 1() ز(
 .الحراري  لوالتحلُّ  الكھربائي التحلیل من  كالً  الفصل ھذا في استخدامھ عند »الكھربائي التحلیل« مصطلح یشمل) 2(          

 :كالھما  أو أحدھما یلي ما الشعر  تصفیف ممارسة تشمل) ح(
 .الشعر تصفیف وقت في الساریة القیاسیة بالطرق الشعر أنواع جمیع  تصفیف) 1(
 أو  بالشامبو،  غسلھ أو إطالتھ،  أو تصفیفھ، أو قصھ، أو تجعیده،  أو تنظیفھ، أو بالسشوار،  تجفیفھ أو شخص، أي شعر  ترتیب) 2(

 .الكھربائیة وغیر الكھربائیة األجھزة من كل باستخدام كیمیائیة غیر بطریقة فرده أو تمویجھ،
 

 رخصة  بدون بمقابل الكھربائي التحلیل أو التجمیل أو الحالقة مھنة ممارسة. 7317
 نظیر الكھربائي التحلیل أو التجمیل أو الحالقة مھنة ممارسة شركة أو مؤسسة أو شخص أي على یُحظر المادة، ھذه علیھ تنص ما باستثناء

ً  الشخص یكن لم ما المجلس من صادرة ساریة صحیحة رخصة على الحصول بعد إال أجر  مدرسة من ُمقدَّم خارجي تدریب برنامج في مشاركا
 أو الحالقة مھنة فیھ تُمارس  عمل مكان يأ أو مؤسسة أي تشغیل أو المجلس، من  مرخصة غیر متنقلة وحدة أو منشأة أي في العمل أو معتمدة،
 بموجب بالممارسة لھم المرخص األشخاص عمل ویقتصر. الفصل ھذا بموجب رخصة على الحصول بعد إال الكھربائي التحلیل  أو التجمیل

 للعقاب صاحبھ یعرض دق البند بھذا إخالل وأي. فقط بھا لھم المرخص المجاالت على الجمھور،  إلى المقدمة خدماتھم وتقتصر الفصل، ھذا
ً  یُعتبر وقد  إداریة بغرامة  .لجنحة مرتكبا

 
 الجراحة أو الطب ممارسة صالحیة. 7320

 ھذا بموجب لھ المرخص قبل من عرضھا أو الطب مھنة ممارسة یجوز ال. الجراحة أو  الطب لممارسة سلطة أي الفصل ھذا یمنح ال) أ(
 .لھا الناظم والقانون الرخصة استصدار ألحكام وفقًا العمل ھذا ألداء رخصة أو ترخیص على الحصول دون الفصل

 القسم من) 4600 بالقسم بدًءا( 10.5 للفصل وفقًا المعتمدین  لألشخاص محفوظة امتیازات أي حلمن الفصل ھذا في شيء أي تفسیر یتم لن) ب(
2. 
 

 بالقدمین والعنایة األظافر تجمیل خدمات لتقدیم المعدنیة األدوات استخدام . 7320.1
 أو  األظافر لقص الضروریة المعدنیة ألدواتا باستثناء  معدنیة أدوات استخدام یجوز ال بالقدمین، العنایة أو األظافر تجمیل خدمة تقدیم عند

 .والقدمین الیدین وتدلیك لتنعیم أو الزائد الجلد إلزالة أو بھا العنایة أو تجمیلھا أو تشذیبھا
 

 6 المادة

 المنشآت

 لھ  الُمرخَّص عن مسئولة التجاریة المنشأة. 7348
ً  مسئولة التجاریة المنشأة تكون ً  المھنة بممارسة لھ الُمرخَّص الشخص عن دائما  .المتدربون ذلك من  ویُستثنى الفصل، لھذا وفقا

 
ً  یحملون ال الذین األشخاص  توظیف.  7349  ترخیصا
 دون الفصل ھذا ینظمھا مھنة أي یمارس شخص أي بعمل أو  بتوظیف تسمح أو  توظف أو تعین أن  شركة أو منشأة أو شخص أي على یُحظر

 منشأة ألي یجوز أنھ ذلك من ویُستثنى بھا، یتعلق فیما أو التجاریة المنشأة داخل سواء المجلس، من قانوني یصترخ على حصل قد یكون أن
ً  خارجیین، بطالب تستعین أن مرخصة تجاریة  .7395.2 أو 7395.1 البند في مبین ھو لما  وفقا
ً  والتغریم القضائیة للمساءلة البند ھذا بأحكام یُخل شخص  أي یخضع ً  ویكون 7406 دللبن وفقا ً  أیضا  .لجنحة مرتكبا

 
 وصیانتھا  المناسبة المرافق توفیر. 7351
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 تقل أال یجب. منھ بالقرب أو المنشأة مقر في وذلك المنشأة، على للمترددین األقل على واحدة عام مرحاض توفیر تجاریة منشأة كل على یجب
ً  متراً  18 عن بعده أو 1992 یولیو/تموز 1 في تُنشأ مرحاض غرفة أي مساحة  أي یكون ال بحیث المرحاض غرفة مدخل حجب یجب. مربعا

 ویجب الخارجي، الھواء من جیدة وتھویة جیدة إضاءة وذات جیدة حالة وفي نظیفة الغرفة تظل أن یجب. عمل غرفة أي من ظاھراً  مرحاض 
 الطوب من أو بأسمنت مثبت بالط من أو لخرسانةا  من  األرضیة تكون أن ویجب. القوارض من خالیة تكون وأن  الحشرات من جیدًا حمایتھا
 ال. الغلق ُمحكمة تكون أن ویجب معتمد، صرف بنظام الصرف وصالت جمیع توصیل ویجب. ماصة غیر أخرى مواد أي من  أو المزجج

 .التخزین ألغراض میاه دورة أي استخدام یجوز
 

 األیدي غسل مرافق. 7352
 .لألیدي ھواء مجففات أو ومناشف  وصابون جارٍ  ماء توفیر ذلك ویشمل األیدي، لغسل ناسبةوم مالئمة مرافق منشأة كل توفر أن یجب

 

 

 11 المادة
 المثول  واستدعاءات اإلداریة الغرامات

 
 اإلداریة الغرامات جدول. 974
 16 الباب من 9 والقسم والمھن التجاریة األعمال قانون من المحددة بالبنود الواردة للمخالفات) بالدوالر( إداریة غرامات تقدیر یتم قد) أ(

 : التالي النحو على كالیفورنیا لوالیة التنظیمي القانون من
 

 البند
 المخالفة

 األولى 
  المخالفة

 الثانیة 
  المخالفة

 الثالثة

 یمكن 
 اإلعفاء

 منھا
 تنطبق ،والمھن التجاریة األعمال قانون من 7407.1 قسمال ألغراض

 :على الغرامة

 ال  المنشأة ترخیص حامل 750 500 250 للمعاینة المنشأة إلى  الذھاب. 7313

 ال  1000 1000 500 مرخصة  غیر ُمنشأة. 7317

 على حاصل غیر شخص. 7317
 ترخیص 

 ال  1000 1000 1000

 ال  المنشأة ترخیص حامل 500 300 250 المنشأة ترخیص انتھاء. 7317

 ال  لھ  المرخص الفرد 500 300 250 الشخص  ترخیص انتھاء. 7317

 انتھى منشأة في یعمل شخص. 7317
 ترخیصھا 

 ال لھ  المرخص الفرد 100 50  25

 غیر منشأة في یعمل شخص. 7317
 مرخصة 

 ال لھ  المرخص الفرد 500 300 250
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 1000 1000 1000 الطب ممارسة. 7320
 الفرد على أیًضا الغرامة تنطبق. المنشأة رخصة حامل

 وحضوره  هتحدید یمكن عندما لھ المرخص
 ال

 غیر معدنیة أدوات استخدام. 7320.1
 قانونیة 

 250 500 500 
 الفرد على أیًضا الغرامة تنطبق. المنشأة رخصة حامل

 وحضوره  هتحدید یمكن عندما لھ المرخص
 ال

 500 500   500  قانونیة غیر عالج أسالیب. 7320.2
 الفرد على أیًضا الغرامة تنطبق. المنشأة رخصة حامل

 وحضوره  هتحدید یمكن عندما لھ المرخص
 ال

 ال  لھ  المرخص الفرد 200 150 100  المتدرب  على اإلشراف عدم. 7336

 حاصل شخص أي  یوجد ال. 7348
 المنشأة عن مسؤول ترخیص على

 ال  المنشأة ترخیص حامل 200 150 100 

 یحملون ال أشخاص توظیف. 7349
 ً  ترخیصا

 ال  المنشأة ترخیص حامل 1000 1000 1000 

 یحملون ال أشخاص وظیفت. 7349
 ً  الصالحیة منتھیة رخصة – ترخیصا

 ال المنشأة ترخیص حامل 500 300  250

 محالت رمز  استخدام. 7349.1
 للقانون  بالمخالفة الحالقة

 ال  المنشأة ترخیص حامل 100 50   25 

 استخدام – المنشأة. 7350
 محظور  استخدام/المدخل/سكني

 ال  المنشأة ترخیص حامل 150 100 50 

 – المراحیض متطلبات. 7351
 التھویة/الطابق/فیھا التخزین/النظافة

 ال  المنشأة ترخیص حامل 150 100 50 

 أو مناشف/صابون وجود عدم. 7352
 غسل مرافق في لألیدي ھواء مجففات

 الیدین
 ال  المنشأة ترخیص حامل 150 100 50 

 حقوق إشعار نشر یتم لم. 7353.4
 العمل

 ال  المنشأة ترخیص حامل 150 100 50 

 حاصل شخص أي  یوجد ال. 7358
 الوحدة عن مسؤول ترخیص على

 المتنقلة
 ال  200 150 100

 یحمل ال شخص توظیف. 7359
 ً  المتنقلة  الوحدة في ترخیصا

 ال  1000 1000 1000
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 استخدام – المتنقلة الوحدة. 7360
 محظور /سكني

 ال  150 100 50

 بتغییر  إخطار إرسال عدم. 7400
 العنوان

 ال  لھ  المرخص الفرد 150 100 50

 500 300 200 المعاینة على التشویش).  ل(7404
 الفرد على أیًضا الغرامة تنطبق. المنشأة رخصة حامل

 وحضوره  تحدیده یمكن عندما لھ المرخص
 ال

 علیھا  ھویة بطاقة توجد ال). د(904
 صورة 

 ال لھ  المرخص الفرد 150 100 50

 غیر. المستھلك معلومات. 905
 ة منشور

 ال المنشأة رخصة حامل 150 100 50

 اكتمال عدم أو وجود عدم. 920
 المتدربین  سجالت

 ال لھ  المرخص الفرد 200 150 100

 150 100 50 التراخیص عرض. 965

 المنشأة رخصة تكون  ال عندما المنشأة رخصة حامل
 الغرامة تنطبق االستقبال؛ منطقة في واضح بشكل معلنة
 عندما المؤسسة رخصة وحامل لھ المرخص الفرد على

 عملھ محطة في واضح بشكل الفرد ترخیص نشر یتم ال
 األساسیة

 ال

). 4)(أ(، (3))أ(،(2))أ( ،(1))أ(978
 والحاویات والخزائن األوعیة

 ال المنشأة رخصة حامل 150 100 50

 من كاف قدر وجود عدم). 5)(أ(978
 الغمر أجل من الحاویة في المطھر

 الكلي
 ال المنشأة رخصة حامل 200 150 100

 تعقیم جھاز  وجود عدم). 6)(أ(978
 أجل من الجافة بالحرارة /بالبخار

 الكھربائي التحلیل أدوات تعقیم

 ال المنشأة رخصة حامل 1500 1000 500

 ال المنشأة رخصة حامل 500 300 250 مطھر  محلول وجود عدم). ب(978

 للمطھر حاویة وجود عدم). ج(978
 المصنعة الشركة ملصق تحمل

 ال المنشأة رخصة حامل 500 300 250

 غیر  واألدوات المعدات تطھیر. 979
 الكھربائیة

100 250 500 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 لألدوات الخاطئ التطھیر). أ(980
 الكھربائیة

100 250 500 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال
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 صحیح غیر تخزین). ب(980
 المطھرة  الكھربائیة لألدوات

50 100 150 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 صحیح غیر تخزین). ج(980
  المتسخة الكھربائیة لألدوات

50 100 150 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 لحمامات صحیح غیر تطھیر. 980.1
 )كرسي لكل( باألقدام العنایة

500 500 500 
 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد

 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة
 موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید

 ال

 ).7)(ج(980.1
 غیر/خاطئ سجل). 8)(د(980.1
 موجود 
 ).4)(ه(980.1

100 150 200 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 ال موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید

980.1)g .(الكرسي إلى اإلشارة عدم 
  السجل في

 الفتة وضع  عدم ؛"الخدمة خارج" بأنھ 
 الكرسي  على

50 100 150 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 ال موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید

 الصحیح غیر التطھیر. 980.2
 من الخالیة" القدمین لحمامات
 )وحدة لكل" (األنابیب

500 500 500 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 ال

 ).7)(ب(980.2
 غیر/خاطئ سجل). 6)(ج(980.2
 موجود 
 ).3)(د(980.2

100 150 200 
 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد

 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة
 موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید

 ال

 الكرسي إلى اإلشارة عدم).  و(980.2
 عدم  ؛"الخدمة خارج" بأنھ  السجل في

 الكرسي  على الفتة وضع

50 100 150 
 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد

 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة
 موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید

 ال

 لحوض" صحیح غیر تطھیر. 980.3
 لكل" (مائیة دوامات بدون قدمین
 ) وحدة

100 150 200 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 ال

 غیر/خاطئ سجل). 6)(ب(980.3
 موجود 

50 100 150 
 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد

 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة
 موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید

 ال

 مناسب غیر تخزین ). ه(980.3
 لألحواض 

50 100 150 
 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد

 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة
 موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید

 ال

 لحوض صحیح غیر تطھیر. 980.4
 أحادیة بطانة استخدام بعد القدمین

 االستعمال
500 500 500 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 ال

 غیر /خاطئ سجل). 2)(أ(980.4
 موجود 

50 100 150 
 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد

 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة
 موجود،  غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید

 ال
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 ) 5( خمس توفیر عدم). 4)(أ(980.4
 حوض لكل االستعمال أحادیة بطانات

 بالقدمین العنایة أحواض  من
 ال  المنشأة رخصة حامل 500 300 250

 غیر  مواد من التخلص عدم). أ(981
 مطھرة

100 150 200 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 الئق غیر تخزین). ب(981
 واألدوات الجدیدة للمستلزمات

 االستعمال األحادیة
50 100 150 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 مستلزمات أو أدوات حمل). ج(981
 المالبس  في

 ال لھ  المرخص الفرد 150 100 50

 ألدوات صحیح غیر تعقیم. 982
 الكھربائي التحلیل

100 150 200 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 ال لھ  المرخص الفرد 150 100 50 الشخصیة النظافة. 983

 لھ مرخصال فردلل السماح). أ( 984
/  المعدیة باألمراض المصاب
 على بالعمل المجتمع عبر المنتشرة
 الشخص 

 ال المنشأة رخصة حامل 500 250 100

 الفرد مطالبة أو السماح ). ب( 984
 شخص على بالعمل لھ المرخص

 عبر  منتشر/  معدي بمرض مصاب
 المجتمع 

 ال  المنشأة رخصة حامل 500 250 100

 الجلد على الخدمات أداء). ھـ( 984
 أو المصاب أو تقشرالم أو الملتھب

 العمل/  الرأس فروة سطح أو تقیحالم
 على الجلد یكون عندما قفازات بدون
 أو مصابًا أو تقشًرام أو ملتھبًا الیدین
 متقیًحا

  لھ  المرخص الفرد 500 250 100

 أو الرقبة شرائط  استخدام عدم. 985
 منشفة

 ال لھ  المرخص الفرد 150 100 50

 نظیفة غیر الرقبة فرش/ِمْنفضة. 986
 صحیة  غیر أو

50 100 150 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 150 100 50  المناشف. 987

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال
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 والمساحیق والكریمات السوائل. 988
 التجمیل ومستحضرات

50 100 150 

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 خطرة منتجات/مواد استخدام. 989
 محظورة 

 ال المنشأة رخصة حامل 500 500 500

ة الرأس مساند. 990  150 100 50 واألِسرَّ

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 500 500 500 جارحة  بإجراءات القیام. 991

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 500 500 500 األدمة/للجلد جارح بتقشیر القیام. 992

 تطبق وحضوره؛ هتحدید یمكن عندما لھ  المرخص الفرد
 یمكن ال عندما المنشأة رخصة صاحب على الغرامة

 أو موجود، غیر أنھ حالة في أو لھ المرخص الفرد تحدید
 المنشأة في  متكرر بشكل المخالفة اكتشاف تم

 ال

 ال المنشأة رخصة حامل 500 400 300 محظورة  أدوات. 993

 ال المنشأة رخصة حامل 150 100 50 والترمیم  النظافة. 994

 معاییر). ه(،)د(، )ج(،)ب(995
 السباكة

 ال المنشأة رخصة حامل 150 100 50

 

ً  المجلس، حدد التي المخالفات ھي منھا، اإلعفاء للمجلس یمكن ال أنھ) أ( الفرعي القسم في ورد التي المخالفات) ب(  تلك أن لتقدیره، وفقا
 األولى للمخالفة الغرامة تجنب یمكن ال فإنھ ثم ومن والمھن، التجاریة األعمال قانون من 7407 البند بموجب تصحیحھا یمكن ال المخالفة

 .والمھن  التجاریة األعمال قانون من 7409 البند في  موضح ھو  كما
 

 7407و 7406و 7353.4 لبنودا: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7407و  7406و 7312 البنود: بھا المستشھد الحجة: مالحظة
 .والمھن  التجاریة األعمال  قانون من 7409و 7407.1و
 

 التأدیبیة  المراجعة لجنة. 974.1
 .المجلس أعضاء من ثالثة) 3( من للمجلس التابعة التأدیبیة المراجعة لجنة تتكون) أ(
ً  المجلس،  لرئیس  یجوز) ب(  .التأدیبیة المراجعة لجان من عدد تعیین لتقدیره، وفقا
 .المجلس لرئیس السنوي االنتخاب مع التعیین ھذا یتزامن أن على التأدیبیة، المراجعة لجنة أعضاء سنة كل المجلس رئیس یعین) ج(
 المراجعة لجنة انعقاد قبل وذلك للمثول، لالستدعاءات رسمیة غیر مراجعة جلسات انعقاد وأماكن تواریخ المجلس رئیس یختار) د(

 .التأدیبیة
 

 التجاریة األعمال قانون  من 7410 البند: المرجع . والمھن  التجاریة األعمال قانون من 7410و 7312 البنود: بھا المستشھد الحجة: مالحظة
 .والمھن
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 التأدیبیة  المراجعة لجنة أمام التظلم. 974.2

ً  استماع جلسة عقد طلب إلى باإلضافة) أ(  الُمستدعى للشخص یجوز والمھن، التجاریة عمالاأل قانون من 7411 البند علیھ ینص لما وفقا
ً ) 30( غضون في خطیاً، المجلس یخطر أن للمثول  مراجعة جلسة لعقد بطلبھ االستدعاء، إصدار أو بالمخالفة اإلخطار تاریخ من یوما

 .التأدیبیة المراجعة لجنة انعقاد قبل رسمیة غیر استدعاء
 أقرب في تُعقد التي الُمستدعى للشخص التالیة الجلسة میعاد المجلس  موظفو یحدد ب،المناس الوقت في خطي إخطار  استالم فور ) ب(

ً ) 45( عن تقل ال بمدة الجلسة  عقد لطلب المجلس  استالم بعد ذلك یكون أن على المستدعى، للشخص المسجل للعنوان عامة منطقة . یوما
ً ) 30( بثالثین الجلسة تاریخ قبل المجلس، موظفي على  إلى ومكانھا ووقتھا الجلسة انعقاد بتاریخ خطي إخطار إرسال قل،األ على یوما

 .الُمستدعى الشخص
 المراجعة لجنة إلى یقدم أن لھ ویجوز الجلسة، إلى لھ مصرح ممثل أو  محامي إحضار لھ ویجوز الُمستدعى الشخص یحضر أن یجب) ج(

 .كلیھما أو شفھیة شھادة أو خطیة معلومات التأدیبیة
 :منھا  یتظلم أن أو اإلخالل  إخطار أو االستدعاء جوانب من التالیة الجوانب من أي في یطعن أن الُمستدعى للشخص یجوز ) د(

 المجلس؛  أقرھا  التي باللوائح أو والتجمیل الحالقة مھنة بقانون إخالل وقوع) 1(
 وجدت؛ إن للتصحیح، الممنوحة الزمنیة المھلة أو/و) 2(
 .الغرامة مبلغ أو/و) 3(

 سجل یظل  أن تقرر أو االستماع جلسة استئناف التأدیبیة المراجعة لجنة تقرر قد الرسمیة، غیر االستدعاء مراجعة جلسة ختام في )ھـ(
ً  الجلسة  االستماع، جلسة استئناف التأدیبیة المراجعة لجنة قررت إذا. اللجنة إلى إضافیة معلومات لتقدیم المستدعى الشخص أمام مفتوحا

 موظفي على. المستدعى للشخص المسجل للعنوان عامة منطقة أقرب في تُعقد أن یجب التي التالیة الجلسة میعاد حتى استئنافھا سیتم
ً  المستأنفة االستماع جلسة ومكان ووقت بتاریخ الُمستدعى الشخص إلى إخطار إرسال المجلس  ).ب( الفرعي للبند وفقا

ً مفتو السجل ترك التأدیبیة المراجعة لجنة قررت إذا  خطیة معلومات الُمستدعى الشخص یقدم أن یجب إضافیة، خطیة معلومات لتقدیم حا
 المحددة جلستھا في األمر في والنظر السجل إغالق اللجنة وعلى المحدد، التالي اجتماعھا قبل التأدیبیة المراجعة لجنة نفس إلى إضافیة
 .التالیة

 زیادة األحوال من حال بأي یجوز ال. غرامة أي فرض ذلك في بما رفضھ، أو تعدیلھ أو االستدعاء تأیید التأدیبیة المراجعة للجنة یجوز) و(
 لقرار اتخاذھا عند التأدیبیة المراجعة للجنة یجوز. اإلداریة الغرامات زیادة أو المخالفات إخطار في أو االستدعاء في المسجلة المخالفات

 الوقائع إلى یستند  خطي قرار بالبرید یُرَسل أن یجب. المشابھة أو المماثلة الطبیعة اتذ السابقة المخالفات تاریخ في تنظر أن األمر ھذا في
ً ) 30( ثالثین غضون  في وذلك وجد، إن القانوني وكیلھ وإلى الُمستدعى الشخص إلى  غیر االستدعاء مراجعة جلسة تاریخ من یوما

ً ) 30( بعد القرار  سریان تاریخ ویكون. الرسمیة  تاریخ على الصادر القرار ینص أن ویجب المستدعى، الشخص إلى رسالھإ تاریخ من  یوما
ً  أمراً  القرار ھذا ویعتبر. السریان  .المفروضة الغرامات ذلك في بما  الصادر، االستدعاء بشأن نھائیا

ً  وجیھ، سبب إبداء دون الرسمیة غیر االستدعاء مراجعة جلسة حضور عن المستدعى الشخص تخلف إذا) ز(  975 البند حدده لما وفقا
 .ذلك بخالف القانون علیھ ینص ما باستثناء علیھا، إداري تظلم أي رفع یجوز وال نھائیة اإلداریة الغرامة تصبح المثول، عن التخلف بشأن

 قبل المستدعى، للشخص  یجوز غرامات، أي ذلك في بما اإلخالل، إخطار أو االستدعاء التأدیبیة المراجعة لجنة عدلت أو أیدت إذا) ح(
ً  یطلب أن التأدیبیة، المراجعة لجنة قرار سریان تاریخ ً  اإلداري القانون قاضي أمام جلسة عقد خطیا  األعمال قانون من 7411 للبند وفقا

 نالقانو قاضي أمام جلسة لعقد طلب أي یُعتبر بجملتھ، اإلخالل إخطار أو االستدعاء التأدیبیة المراجعة لجنة رفضت وإذا. والمھن  التجاریة
ً  اإلدارة  .مسحوبا

 
 األعمال قانون  من 7413و 7412و 7410 البنود: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا المستشھد الحجة: مالحظة
 .والمھن  التجاریة

 
 )التقسیط( دفعات على الدفع  خطة 974.3

 على یجب. أقصى  كحد شھري قسط 12 ن م ألفتت دوالر 500 تتجاوز إداریة غرامة أي مع  سداد خطة یطلب أن لھ للمرخص یجوز ) أ(
 جدول لھ المرخص إلى المجلس سیقدم الدفع،  خطة لھ المرخص یطلب أن بعدو. مكتوب بشكل ھذه السداد خطة طلب  لھ المرخص
 .السداد ومبلغ  االستحقاق تاریخ إلى یشیر مدفوعات
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 .الدفع خطة وأحكام شروط من أي لھ المرخص یتبع لم إذا لھ خصبالمر  الخاصة الدفع خطة إلغاءب المجلس سیقوم) ب(
 :یلي بما  لھ للمرخص یُسمح لن لھ، المرخص سداد خطة مجلسال ألغى إذا) ج(

 بالكامل؛ المستحقة الغرامات جمیع سداد حتى مجلسال عن صادر لدیھ ترخیص أي تجدید) 1(
 .الحقة إداریة غرامة ألیة سداد خطة طلب) 2(

 تكن لم لو حتى یحملھ اإلدارة مجلس من صادر ترخیص أي بتجدید القسم ھذا ألحكام وفقًا  إداریة غرامة یدفع الذي لھ للمرخص سمح یُ ) د(
 .التجدید تاریخ بحلول بالكامل ُسددت قد الغرامات

 
 من 7414و  7408.1 البنود: المرجع . والمھن التجاریة األعمال قانون من ،7414و 7408.1و 7312 دو البن: بھا المستشھد الحجة: مالحظة

 .والمھن  التجاریة األعمال قانون
 

 االستماع جلسة حضور عن للتخلف الوجیھ السبب. 975
ف  والمھن، التجاریة األعمال قانون من 7413 البند ألغراض  حادث وقوع أو بمرض، الشخص إصابة: یلي بما  »الوجیھ السبب« المجلس یُعّرِ

 یعتبر ولكي. الشدیدة العاطفیة أو الجسمانیة الصعوبات من ذلك غیر أو المقربین، أسرتھ ألفراد خطیر مرض أو وفاة حدوث أو لھ، سیارة
ً  ثابتة تكون أن یجب وجیھ سبب أنھا حالة أي المجلس  ).نعي إشعار أو بحادث رسمي تقریر أو طبیب من خطاب: المثال سبیل على( خطیا

 
 .والمھن التجاریة األعمال قانون من 7413 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا المستشھد الحجة: حظةمال

 
 المرخص  غیر النشاط االستدعاءات؛. 976

 أي أو ھي باشرت شركة أو مؤسسة أو شخص أي ضد إداریة غرامة بدفع  أمر أو الغرامة بتخفیض أمر على یحتوي استدعاء أي إرسال یجوز
 .ساریة صحیحة رخصة على الحصول دون الكھربائي التحلیل أو التجمیل أو الحالقة أعمال فروعھا من فرع
ً  الصادرة االستدعاءات جمیع تستوفي أن یجب  .القانون ھذا من 125.9 البند متطلبات البند لھذا وفقا

 
 األعمال قانون من 7317و 148و 125.9 البنود: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا المستشھد الحجة: مالحظة
 .والمھن  التجاریة
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 12 المادة
 والسالمة الصحة

 
 والسالمة  الصحة تعریفات. 977

 : التالیة المعاني المادة ھذه في وردت أینما التالیة والمصطلحات الكلمات تحمل
 

 .الضغط عالي مشبع لبخار بتعریضھا والمستلزمات والمعدات األدوات لتعقیم یُستخدم جھاز: بالبخار تعقیم جھاز
 

 .طبیب وصفة بدون شراؤھا  للعامة المتاح الكھربائي التحلیل أو الحالقة أو التجمیل منتجات: طبیة وصفة بدون المتداولة  المنتجات
 

 .اإلنسان جسم مظھر لتحسین المستخدمة المواد: التجمیل مساحیق
 

ث  . والجلد والشعر كالغبار مرئیة نفایات وجود أو مادة أي  سطح على معدیة تكون قد أخرى مواد أي أو دم وجود: ُملوَّ
 

 .الجلد من  الحیة الطبقة وھي باشرة؛م البشرة تحت تقع التي الجلد طبقة: األدمة
 

ر  واألدوات المعدات على الموجودة األمراض ومسببات والفیروسات الضارة البكتیریا لتدمیر كیمیائیة مواد استخدام: تطھیر أو یُطّھِ
 .االستخدام آمنة تكون لكي

 
ل منتج: الُمطھر  والفطریات البكتیریا على القضاء في الفعالیة ثابت شاطن ولھ) EPA( المتحدة بالوالیات البیئة حمایة وكالة لدى ُمسجَّ

 أن ویجب البیئة حمایة وكالة لدى تسجیلھا توضح المصنعة الشركة  من ملصقات المستخدمة المنتجات تحمل أن ویجب. والفیروسات
 األدوات تطھیر أجل من مسح أداة أو مرشوش رذاذ صورة في تكون وأن الكھربائیة غیر األدوات لتطھیر سائلة صورة في تكون

 . والمقصات الكھربائیة
  

 بخار من یخلو یكاد أو یخلو الذي الساخن الھواء باستخدام والمستلزمات اآلالت لتعقیم یُستخدم جھاز: الجافة بالحرارة تعقیم جھاز
 .الماء

 
 .الجلد من الحیة غیر الطبقة وھي الجلد من الخارجیة الطبقة: البشرة

 
 سلك باستخدام سواء بالكھرباء، وتعمل الكھربائي والتحلیل والتجمیل الحالقة في تُستخدم التي األدوات جمیع :الكھربائیة األدوات
 تمویج ومكواة الشعر، ومجففات األظافر، تقلیم أجھزة: الحصر ال المثال سبیل على ومنھا. بطاریة أو السلكي شاحن  أو كھربائي
 .المسطحة والمكواة الشعر،

 
 . بالقدمین العنایة أثناء العمیل قدما فیھ وتُوضع القدمین حمام كرسي على الموجود بالماء الممتلئ المفتوح الوعاء وھ : القدمین  حوض
 .الشعر لتصفیف الحرارة تستخدم التي األدوات ھي: الساخن بالھواء الشعر تصفیف أدوات

 
. الكھرباء أنواع من نوع بأي تعمل ال التي الكھربائي لتحلیلوا والتجمیل للحالقة المستخدمة األدوات جمیع: الكھربائیة غیر األدوات

 والمبارد األظافر، وقالمات الجلد، ومبارد الزائد، الجلد وقصاصات الحالقة، وشفرات المقصات،: الحصر ال المثال سبیل على ومنھا
 .الشعر ومشابك واألمشاط، المعدنیة، التنعیم وأدوات لألظافر، المعدنیة

 
 .لمسھ أو الجسم دخولھا حالة في الموت أو المرض  تسبب أن یمكن مادة: ساّمة
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 .وصحیة نظیفة حالة في: صحي
 

 .نظیف  غیر: ُمتسخ
 

 والبكتریا الفطریات مثل( المرض نقل عوامل ذلك في بما المیكروبیة، الحیاة صور جمیع قتل أو إزالة عملیة: تعقیم أو یُعقِّم
 .الجافة بالحرارة تعقیم جھاز أو بالبخار تعقیم جھاز تخدامباس) الجراثیم وأشكال والفیروسات

 
 . بالقدمین العنایة عملیة أثناء قدمیھ العمیل فیھ ویضع بالماء یُمأل مفتوح وعاء: القدمین غسل حوض

 .والمھن التجاریة ألعمالا قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا المستشھد الحجة: مالحظة
 
 والمستلزمات  المعدات من األدنى الحد. 978 

ً  بھا تحتفظ وأن والمستلزمات المعدات من التالي األدنى الحد والمدارس المنشآت تمتلك  أن یجب) أ(  :دائما
 من التخلص یجب. الشعر  من للتخلص منشأة لكل واحدة مغطاة نفایات حاویة األقل فعلى بالشعر، تتعلق خدمات تقدیم حالة في) 1(

 .مغطاة نفایات حاویة في الشعر
 یرتاده مغلق مكان أي في وذلك المتسخة، والمالیات والمفروشات والمعاطف والرداءات المناشف جمیع لحفظ مغلقة  حاویات) 2(

 . الجمھور 
 والمفروشات والمعاطف والرداءات لمناشفوا الكھربائیة غیر األدوات جمیع لحفظ ونظیفة مغلقة وحاویات وأدراج خزانات) 3(

 . النظیفة والمالیات
 علیھا مكتوب الحاویات على ملصقات وضع یجب. تطھیرھا  المطلوب والمعدات لألدوات المطھرة للمحالیل حاویات) 4(
"Disinfectant Solution" )مطھر محلول.( 
 غمراً  األدوات یغمر بحیث المطھر المحلول من كافیة كمیة على) 4( البند في المحددة الحاویات من حاویة كل تحتوي أن یجب) 5(

 ً  . تاما
 خدمة تقدیم حالة في وذلك ،982 البند في علیھا المنصوص بالمتطلبات یفي الجافة بالحرارة تعقیم جھاز أو بالبخار تعقیم جھاز) 6(

 .  الكھربائي التحلیل
ً  خلوطم مطھر محلول على والمدارس المنشآت تحتوي أن یجب) ب( ً  یكون وأن المصنعة الشركة لتوجیھات وفقا  طوال لالستخدام متاحا

 .الوقت
 أو المنشأة في الوقت طوال لالستخدام متاحة تظل أن  ویجب المطھر، أجل من المصنعة الشركة ملصق تحمل بحاویة االحتفاظ یجب) ج(

 .موجودة المصنعة الشركة ملصق تحمل التي غةالفار  الحاویة تكون أن یجب متبٍق، مطھر آخر استخدام حالة في. المدرسة
 

 .والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ھـ(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا المستشھد الحجة: مالحظة
 

 الكھربائیة غیر األدوات تطھیر. 979
 یتم أن على المقصات،  ذلك من ویستثنى العمیل، مع  استخدامھا قبل وذلك تطھیرھا، یمكن التي الكھربائیة غیر األدوات تطھیر یجب) أ(

 :التالي بالترتیب ذلك
 . المرئیة النفایات جمیع إزالة) 1(
 .والماء المنظفة المواد أو بالصابون التنظیف) 2(
ً  األدوات تجفیف) 3( ً  تجفیفا  .ونظیفة جدیدة ورقیة بمنادیل تاما
ً  مراً غ غمرھا  ثم)  4(  البكتریا على القضاء في فعالیتھ ثبتت قد المتحدة بالوالیات البیئة حمایة وكالة لدى مسجل مطھر في تاما

ً  یُستخدم أن على والفیروسات، والفطریات  .الُمصنّعة الشركة لتعلیمات وفقا
 . المطھر  من األدوات اجإخر  عند المالقط استخدام أو واقیة قفازات ارتداء الطالب أو لھم الُمرخَّص على یجب) 5(

 :أن یجب) أ( الفرعي القسم في المحددة المطھرة المحالیل) ب(
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 . الوقت طوال مغطاة تظل) 1(
ً  تغییرھا یتم) 2(  . نفایات على تحتوي أو  َعِكرة تصبح حینما أو المصنعة الشركة لتعلیمات وفقا

ً  تحمل حاویة في األشكال من شكل بأي الُمتسخة أو عمیل أي مع استُخدمت التي األدوات جمیع وضع یجب) ج( ً  ملصقا  علیھ مكتوبا
"Dirty) "نظیفة غیر (أو "Soiled) "ُمتَّسخة (أو "Contaminated) "ملوثة.( 
ن) د(  ).ُمطھَّر" (Disinfected" أو) نظیف" (Clean" علیھا مكتوب الفتة وعلیھ ومغطى نظیف  مكان في تطھیرھا بعد األدوات جمیع  تُخزَّ
 . تطھیرھا یمكن ال حوامل على أو حقیبة في أو حاویة  في تطھیرھا بعد األدوات وضع عدم یجب) ھـ(
ً  المقصات تطھیر یجب) و(  :التالیة الخطوات لترتیب وفقا

 . المرئیة النفایات جمیع إزالة) 1(
 .والماء المنظفة المواد أو بالصابون التنظیف) 2(
 والفطریات البكتریا على القضاء في فعالیتھ ثبتت  قد المتحدة بالوالیات البیئة حمایة وكالة لدى مسجل بمطھر مسحھا أو رشھا ثم)  3(

ً  یُستخدم أن على والفیروسات،   .الُمصنّعة الشركة لتعلیمات وفقا
 .تطھیرھا  یمكن ال حوامل على أو حقیبة في أو حاویة في تطھیرھا بعد  المقصات وضع عدم یجب) ز(
ً  البند ھذا في المحددة األدوات تعقیم تم إذا) ح(  .البند ھذا بمتطلبات الوفاء تم قد یكون ،982 البند في المبینة للمتطلبات وفقا

 
 . والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ھـ(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا المستشھد الحجة: مالحظة

 
 الكھربائیة  األدوات تطھیر. 980
 :لتالیةا الخطوات بترتیب استخدام كل قبل الكھربائیة األدوات من  وغیرھا األظافر تقلیم أدوات تطھیر یجب) أ(

 . المرئیة النفایات جمیع إزالة) 1(
 على القضاء في فعالیتھ ثبتت قد یكون المتحدة بالوالیات البیئة حمایة وكالة لدى مسجل بمطھر بمسحھا أو برشھا تطھیرھا) 2(

ً  یُستخدم أن على والفیروسات،  والفطریات البكتریا  . الُمصنّعة الشركة لتعلیمات وفقا
 .نظیف  مكان في تطھیرھا بعد الكھربائیة األدوات جمیع حفظ یجب) ب(
ً  تحمل حاویة في األشكال من شكل بأي الُمتسخة أو عمیل أي مع استُخدمت التي المتسخة الكھربائیة األدوات جمیع وضع یجب) ج(  ملصقا

 ً  بالھواء الشعر تصفیف أدوات باستثناء) (ملوثة" (Contaminated" أو) ُمتَّسخة" (Soiled" أو) نظیفة غیر " (Dirty" علیھ مكتوبا
 ).الساخن

 
 . والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ھـ(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا المستشھد الحجة: مالحظة

 
 المائیة بالدوامات القدمین غسل حمامات وتطھیر تنظیف إجراءات. 980.1

 الھواء  ضخ وأحواض
 .الجاریة المیاه فیھ تُستخدم حوض أي البند ھذا في »الحمام « أو »المائیة بالدوامات القدمین غسل حمام« بمصطلح یُقصد) أ(
 .المیاه لتحریك الھواء ضخ نظام یستخدم حوض أي »الھواء ضخ  حوض« بمصطلح ویُقصد) ب(
 كل استخدام بعد الھواء ضخ أحواض من حوض وكل المائیة بالدوامات القدمین غسل حمامات من حمام كل وتطھیر تنظیف یجب) ج(

 :التالیة الخطوات بترتیب وذلك لھما، عمیل
 . الحوض  من المیاه جمیع تُنزح) 1(
 على الوصف ھذا علیھ یُطلق( سائل وصابون نظیفة بفرشاة المرئیة النفایات جمیع من وتُنظَّف  للحوض الداخلیة الجدران تُدَعك) 2(

 . ومیاه) الصابونة غالف
  .بالمیاه الحمام حوض یُشطف) 3(
 . نظیفة بمیاه الحمام حوض ملء یُعاد) 4(
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 بالوالیات البیئة حمایة وكالة  لدى المسجل السائل الطبي المطھر من مناسبة كمیة مع الحوض أنحاء جمیع في المیاه تدویر یجب) 5(
 على یقضي أنھ إلى المطھر  ملصق یشیر أن شریطة ،)الخلط بتعلیمات المتعلق الُمصنّعة الشركة ملصق قراءة یرجى( المتحدة
 . األقل على دقائق 10 لمدة وذلك والفیروسات،  والفطریات البكتریا

 . ونظیف جدید ورقي بمندیل وتجفیفھ وشطفھ الحمام حوض نزح یجب) 6(
ل) 7(  واألحرف تنظیف، عملیة كل ووقت تاریخ السجل یتضمن أن یجب. باألقدام العنایة معدات تنظیف سجل في اإلجراء ھذا سّجِ

 . العمالء ألحد الخدمة تقدیم بعد حدث قد التنظیف أن إلى یشیر أن ویجب اإلجراء، أتم الذي الشخص اسم من األولى
 یوم كل نھایة في الھواء ضخ أحواض من حوض وكل المائیة بالدوامات القدمین غسل حمامات من حمام كل وتطھیر تنظیف یجب) د(

 :التالیة الخطوات بترتیب وذلك عمیل، آخر من االنتھاء وبعد
 . خلعھا  یمكن  أخرى أجزاء وأي الشاشة خلع یجب) 1(
ف ) 2(  التي المناطق وكذلك خلعھا یمكن أخرى أجزاء وأي للحوض الداخلیة والجدران الشاشة على من  المرئیة النفایات جمیع نّظِ

 . ومیاه) الصابونة غالف على الوصف ھذا علیھ یُطلق( سائل وصابون نظیفة بفرشاة خلفھا
 . للخلع قابلة أخرى أجزاء وأي  النظیفة الشاشة تركیب أعد) 3(
 لمدة الحمام أنحاء في المطھر بتدویر وقم) المطھر المنتج عبوة على الوصف ھذا علیھ یُطلق ( ومطھر  دافئة بمیاه الحوض امأل) 4(

 ). للحمام الُمصنعة الشركة تعلیمات اتباع یرجى( األقل على دقائق 10
 . الحوض واشطف  المطھر السائل انزح) 5(
 بالوالیات البیئة حمایة وكالة لدى المسجل السائل الطبي المطھر  من مناسبة كمیة دویربت وقم نظیفة بمیاه الحوض ملء أعد) 6(

 یقضي أنھ إلى المطھر  ملصق یشیر أن شریطة الحوض، أنحاء جمیع في) الخلط  بتعلیمات المتعلق الملصق قراءة یرجى( المتحدة
 . األقل على دقائق 10 لمدة وذلك والفیروسات، والفطریات البكتریا على

ً  لیجف الحوض واترك  ونظیفة، جدیدة ورقیة بمنادیل وجفِّفھ واشطفھ، الحوض، انزح) 7(  . تماما
ل) 8(  واألحرف تنظیف، عملیة كل ووقت تاریخ السجل یتضمن أن یجب. باألقدام العنایة معدات تنظیف سجل في اإلجراء ھذا سّجِ

 . الیوم نھایة في حدث قد التنظیف نأ إلى یشیر أن ویجب اإلجراء، أتم الذي الشخص اسم من األولى
 المائیة بالدوامات القدمین غسل حمامات نزح عدم یجب ،)6 إلى 1 من) (د( الفرعي البند في الواردة اإلجراءات من االنتھاء بعد) ھـ(

 :أسبوع كل األقل على واحدة مرة بالترتیب التالیة اإلجراءات اتباع یجب بل ھواء، ضخ  وأحواض
 . األقل على متصلة ساعات 6 لمدة الجھاز في التطھیر محلول وترك الجھاز تشغیل إیقاف یجب. المطھر سائلال تنزح ال) 1(
 . نظیفة بمیاه واشطفھ الحوض انزح األقل، على ساعات 6 لمدة المطھر المحلول ترك بعد) 2(
 . أنحائھ في یتدفق الماء واجعل نظیفة بمیاه الحوض ملء أعد) 3(
ل) 4(  واألحرف تنظیف، عملیة كل ووقت تاریخ السجل یتضمن أن یجب. باألقدام العنایة معدات تنظیف سجل في جراءاإل ھذا سّجِ

ً  حدث قد التنظیف أن إلى یشیر أن ویجب اإلجراء، أتم الذي الشخص اسم من األولى  . أسبوعیا
 .علیھ االطالع المجلس ثليمم أحد أو العمالء أحد طلب إذا باألقدام العنایة معدات تنظیف سجل تقدیم یجب) و(
 العنایة معدات تنظیف سجل في التأشیر یجب ،»الخدمة  خارج« المائیة بالدوامات القدمین  غسل حمامات من حمام أي وجود حالة في) ز(

 بھ الحتفاظا  مع ،»الخدمة خارج« علیھا مكتوب الفتة القدمین حمام كرسي على تُوضع أن ویجب. الخدمة خارج  القدمین حمام بأن بالقدمین
 . صحیة حالة في

ً  كلیھما أو تأدیبي إجراء اتخاذ أو إداریة غرامة دفع إلى تؤدي قد البند لھذا مخالفة أي) ح(  غسل حمامات من حمام أي امتثال عدم. معا
 .مستقل  إخالل عن یسفر  قد البند ھذا ألحكام الھواء ضخ أحواض من حوض أي أو المائیة بالدوامات القدمین

 
 .والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ھـ(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا المستشھد الحجة: مالحظة

 
 األنابیب من الخالیة القدمین حمامات وتطھیر تنظیف إجراءات. 980.2

 دفّاعات، وریش مروحیة، ودفّاعات للقدمین، مساند على تحتوي وحدة يأ »األنابیب من الخالیة« القدمین بحمامات البند ھذا في یُقصد) أ(
 .ومراوح 

 :التالیة الخطوات بترتیب وذلك لھ، عمیل كل استخدام بعد األنابیب من الخالیة القدمین حمامات من حمام كل وتطھیر تنظیف یجب) ب(
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 . الحمام حوض من المیاه جمیع نزح یجب) 1(
 . الُمصنعة الشركة تعلیمات حسب للخلع قابلة أخرى مكونات وأي القدم مسند اخلع) 2(
 وكذلك األخرى والمكونات الداخل من الحوض وجدران القدم ومسند المروحیة الدفاعة على من  المرئیة النفایات جمیع نظَّف ) 3(

 بماء اشطف ثم. وماء ، )الصابونة غالف على الوصف ھذا علیھ یُطلق ( سائل وصابون  نظیفة، بفرشاة تھاتح أو خلفھا التي المناطق
 . نظیف

 . ینبغي كما تنظیفھا بعد األخرى والمكونات القدم مسند تركیب أعد) 4(
ع نظیف بماء الحوض ملء أعد) 5( رالمُ  من) الخلط بتعلیمات الخاص الملصق  اقرأ( الصحیحة الكمیة ووّزِ  الُمعتمد السائل الطبي طّھِ

 أنحاء جمیع في والفیروسات، والفطریات للبكتریا مبید أنھ إلى ملصقھ یشیر الذي) EPA( المتحدة بالوالیات البیئة حمایة وكالة من
 . األقل على دقائق 10 لمدة الحوض

 . ونظیفة جدیدة ورقیة بمنادیل وجفِّفھ واشطفھ، الحوض، انزح) 6(
ل) 7(  واألحرف تنظیف، عملیة كل ووقت تاریخ السجل یتضمن أن یجب. باألقدام العنایة معدات تنظیف سجل في إلجراءا ھذا سّجِ

 . العمالء ألحد الخدمة تقدیم بعد حدث قد التنظیف أن إلى یشیر أن ویجب اإلجراء، أتم الذي الشخص اسم من األولى
 تنظیف یجب عمیل، آخر وبعد) 7 إلى 1 من) (ب ( الفرعي البند في علیھا المنصوص باإلجراءات القیام وبعد یوم كل  نھایة وفي) ج(

 :التالیة الخطوات بترتیب األنابیب من الخالیة القدمین حمامات من حمام كل وتطھیر
 لمدة لحماما أنحاء في المطھر بتدویر وقم) المطھر المنتج عبوة على الوصف ھذا علیھ یُطلق ( ومطھر  دافئة بمیاه الحوض امأل) 1(

 ). الُمصنعة الشركة تعلیمات اتباع یرجى( األقل على دقائق 10
 . الحوض واشطف التنظیف محلول انزح) 2(
ع نظیف بماء الحوض ملء أعد) 3( ر من) الخلط بتعلیمات الخاص الملصق  اقرأ( الصحیحة الكمیة ووّزِ  الُمعتمد السائل الطبي الُمطّھِ

 أنحاء جمیع في والفیروسات، والفطریات للبكتریا مبید أنھ إلى ملصقھ یشیر الذي) EPA( المتحدة تبالوالیا البیئة حمایة وكالة من
 . األقل على دقائق 10 لمدة الحوض

 . ونظیفة جدیدة ورقیة بمنادیل وجفِّفھ واشطفھ، الحوض، انزح) 4(
ً  یجف حتى الحوض  اترك) 5(  . تماما
ل) 6(  واألحرف تنظیف، عملیة كل ووقت تاریخ السجل یتضمن أن یجب. باألقدام العنایة معدات تنظیف سجل في اإلجراء ھذا سّجِ

 . الیوم نھایة في حدث قد التنظیف أن إلى یشیر أن ویجب اإلجراء، أتم الذي الشخص اسم من األولى
را المحلول نزح عدم یجب ،)3 إلى 1 من ) (ج( الفرعي البند في المذكورة اإلجراءات من االنتھاء بعد) د(  القدمین حمامات من لُمطّھِ

 :أسبوع كل األقل على واحدة مرة وذلك بالترتیب، التالیة اإلجراءات اتباع یجب بل األنابیب، من الخالیة
 . األقل على متصلة ساعات 6 لمدة الجھاز في التطھیر  محلول وترك الجھاز تشغیل إیقاف یجب) 1(
 . ونظیفة جدیدة ورقیة بمنادیل وجفِّفھ الحوض اشطف األقل، على ساعات 6 لمدة المحلول ترك وبعد) 2(
ل) 3(  واألحرف تنظیف، عملیة كل ووقت تاریخ السجل یتضمن أن یجب. باألقدام العنایة معدات تنظیف سجل في اإلجراء ھذا سّجِ

ً  حدث قد التنظیف أن إلى یشیر أن ویجب اإلجراء، أتم الذي الشخص اسم من األولى  . أسبوعیا
 .علیھ االطالع المجلس ممثلي أحد أو العمالء أحد طلب إذا باألقدام العنایة معدات تنظیف سجل دیمتق یجب) ھـ(
 العنایة معدات تنظیف سجل في التأشیر یجب ،»الخدمة  خارج« المائیة بالدوامات القدمین  غسل حمامات من حمام أي وجود حالة في) و(

 بھ االحتفاظ مع ،»الخدمة خارج« علیھا مكتوب الفتة القدمین حمام كرسي على تُوضع أن ویجب. الخدمة خارج  القدمین حمام بأن بالقدمین
 . صحیة حالة في

ً  كلیھما أو تأدیبي إجراء اتخاذ أو إداریة  غرامة دفع إلى  تؤدي قد البند لھذا مخالفة أي ) ز(  القدمین حمامات من حمام أي امتثال عدم. معا
 .مستقل إخالل عن یسفر قد دالبن ھذا ألحكام األنابیب من الخالیة

 
 التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع . والمھن  التجاریة األعمال قانون من 7406و 7312 البندان: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 . والمھن

 
 المائیة الدوامات من الخالیة القدمین أحواض وتطھیر تنظیف إجراءات. 980.3
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 وتُغسل میاه بھا كھربائیة غیر معدة أو وعاء أو حوض أي »المائیة الدوامات من لخالیةا القدمین أحواض« بمصطلح البند ھذا في یُقصد) أ(
 .باألقدام العنایة خدمة تقدیم خالل العمیل قدما فیھا

 الخطوات بترتیب وذلك لھ، عمیل كل استخدام بعد المائیة الدوامات من الخالیة القدمین أحواض من حوض كل وتطھیر تنظیف یجب) ب(
 :التالیة

 . القدمین حوض  من المیاه جمیع تُنزح) 1(
 الوصف ھذا علیھ یُطلق( سائل وصابون نظیفة بفرشاة المرئیة النفایات جمیع من وتُنظَّف القدمین لحوض  الداخلیة األسطح تُدَعك) 2(

 . ومیاه) الصابونة غالف  على
 . نظیفة بمیاه القدمین حوض یُشَطف) 3(
ر  من) الخلط اتبتعلیم الخاص الملصق اقرأ( المناسبة وبالكمیة نظیف بماء الحوض ملء أعد) 4(  من الُمعتمد السائل الطبي الُمطّھِ

 محلول واترك. والفیروسات والفطریات للبكتریا مبید أنھ إلى ملصقھ یشیر الذي) EPA( المتحدة بالوالیات البیئة حمایة وكالة
 . األقل على دقائق 10 لمدة القدمین حوض في التطھیر

 . ونظیفة جدیدة ةورقی بمنادیل وجفِّفھ واشطفھ، الحوض، انزح) 5(
ل) 6(  واألحرف تنظیف، عملیة كل ووقت تاریخ السجل یتضمن أن یجب. باألقدام العنایة معدات تنظیف سجل في اإلجراء ھذا سّجِ

 . العمالء ألحد الخدمة تقدیم بعد حدث قد التنظیف أن إلى یشیر أن ویجب اإلجراء، أتم الذي الشخص اسم من األولى
 .علیھ االطالع المجلس ممثلي أحد أو العمالء أحد طلب إذا باألقدام العنایة معدات یفتنظ سجل تقدیم یجب) ج(
ً  كلیھما أو تأدیبي إجراء اتخاذ أو إداریة  غرامة دفع إلى  تؤدي قد البند لھذا مخالفة أي) د(  القدمین أحواض من حوض أي امتثال عدم. معا

 .مستقل إخالل عن یسفر قد البند ھذا ألحكام المائیة الدوامات من الخالیة
ن) ھـ( " Disinfected" أو) نظیف" (Clean" علیھا مكتوب الفتة وعلیھ ومغطى نظیف مكان في تطھیرھا بعد األحواض جمیع تُخزَّ
 ).ُمعقَّم(

 
 التجاریة األعمال ونقان من) ه(7312 البند: المرجع . والمھن  التجاریة األعمال قانون من 7406و 7312 البندان: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 .والمھن

 
 االستعمال األحادیة القدمین حوض بطانات. 980.4

مة التدویر إلعادة القابلة االستعمال األحادیة البطانات  من استخدام كل بعد فوراً  التخلص  یجب) أ(  ً  الُمصمَّ  بغرض والُمصنَّعة خصیصا
 .  استخدامھا إعادة أو تطھیرھا یجوز وال القدمین، لحوض كبطانة االستخدام

 سائل وصابون نظیفة بفرشاة المرئیة النفایات جمیع من ویُنظَّف الحوض یُدَعك بالقدمین، العنایة حوض بطانة من التخلص  وبعد) 1(
 .  ونظیفة جدیدة ورقیة بمنادیل ویُجفَّف نظیفة بمیاه القدم حوض ویُشَطف. ومیاه) الصابونة غالف على الوصف ھذا علیھ یُطلق(
 تنظیف، عملیة كل ووقت تاریخ السجل یتضمن أن یجب. باألقدام العنایة معدات تنظیف سجل في التنظیف عملیة لسجِّ ) 2(

 .العمالء ألحد الخدمة تقدیم بعد حدث قد التنظیف أن إلى یشیر أن ویجب اإلجراء، أتم الذي الشخص اسم من األولى واألحرف
 .علیھ االطالع المجلس ممثلي أحد أو العمالء أحد طلب إذا دامباألق العنایة معدات تنظیف سجل تقدیم یجب) 3(
ً  تحرص أن البطانات تستخدم التي المدارس أو المنشآت على یجب) 4(  بغرض حوض لكل بطانات خمس توفیر على دائما

 . استخدامھا
 التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: رجع الم. والمھن  التجاریة األعمال قانون من 7406و 7312 البندان: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 .والمھن

 
 والمستلزمات  األدوات. 981
ً  العمیل بھا یحتك التي  والمستلزمات األدوات جمیع ) أ(  الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، في بما( تطھیرھا یمكن وال  مباشراً  احتكاكا

 ومبارد اإلسفنج، وقِطع  القطنیة، والضمادات والقفازات، القدم، أصابع وفواصل الشمع، وعصي الخفّاف، وأحجار الواقیة، الحواجز
 .واحد عمیل مع  استخدامھا بعد نفایات حاویة في فوراً  منھا التخلص یجب) الرقبة وشرائط األظافر، 

ن ) ب(  ).جدید" (New" علیھا مكتوب الفتة علیھ ومغطى نظیف مكان في االستعمال األحادیة واألدوات الجدیدة المستلزمات تُخزَّ
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 الحقائب ذلك  في بما( الزي أو المالبس في لوازم أو أدوات أي یحمل بأن مدرسة أو ُمنشأة في یتدرب أو یعمل شخص ألي یُسمح ال) ج(
 .والمھن  التجاریة األعمال قانون من 7316 البند في الُمحدَّدة األعمال من أي ممارسة أثناء في) والحافظات

 
 . والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة

 
 الكھربائیة  األدوات تعقیم. 982
 وذلك  مسبقاً، المعقمة االستعمال األحادیة المعدنیة السلوك/اإلبر باستثناء تعقیمھا،  یمكن التي الكھربائي التحلیل أدوات جمیع تعقیم یجب) أ(

 :التالیة األسالیب وبأحد والمنشآت المدارس في عمیل أي مع استخدامھا قبل
ف ) 1(  بأحد عقِّم ثم ،)الصوتیة فوق بالموجات تعمل أجھزة استخدام على ذلك ینطوي وقد( والماء الُمنظفة المواد أو بالصابون نّظِ

 :التالیة األسالیب
 اإلدارة من ُمعتمداً  الجھاز ھذا یكون أن على المصنعة، الشركة تعلیمات حسب المضغوط بالبخار تعقیم جھاز استخدام) أ(

الً ) FDA( والدواء للغذاء األمریكیة  .لدیھا وُمسجَّ
 اإلدارة من ُمعتمداً  الجھاز  ھذا یكون أن على المصنعة، الشركة تعلیمات حسب الجافة بالحرارة تعقیم جھاز استخدام) ب(

الً ) FDA( والدواء للغذاء األمریكیة  . لدیھا وُمسجَّ
 .التعقیم عملیة اكتمال من للتحقق معقم وعاء كل في) اللون تغیر مؤشرات( كیمیائیة كاشفات استخدام  یجب) ج(

 الحاویة ھذه تكون أن  بویج. لالستخدام جاھزة تكون حتى فیھا ُعقِّمت التي الحاویة في الُمعقَّمة األدوات جمیع تظل أن یجب) 2(
ً  وتحمل تلف أي من خالیة ً  ملصقا  ).تعقیم( "Sterilization" أو) معقمة( "Sterilized" علیھ مكتوبا

ً  تحمل حاویة في األشكال من شكل بأي الُمتسخة أو عمیل أي مع استُخدمت التي األدوات جمیع وضع یجب) 3( ً  ملصقا  علیھ مكتوبا
"Dirty) "نظیفة غیر (أو "Soiled) "ُمتَّسخة (أو "Contaminated) "ملوثة.( 
 .المصنعة الشركة تعلیمات حسب المطلوبة  الحرارة درجة  إلى تصل أنھا من للتأكد أسبوع كل التعقیم معدات فحص یجب) 4(

ً  وُمعقمة االستعمال أحادیة معدنیة سلوك/إبر من الكھربائي التحلیل في یُستخدم ما وضع یجب) ب(  مقاومة حادة واتأد حاویة في مسبقا
 األدوات حاویة تغییر ویجب. فتحھا بعد تالفة أنھا اكتشاف عند أو االستخدام، قبل ملوثة تكون حینما أو مباشرةً، استخدامھا فور للثقب
 . خطرة بیولوجیة كنفایات منھا والتخلص أرباعھا، ثالثة یُمأل حین الحادة

 
 . والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال نونقا من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة

 
 الشخصیة النظافة. 983
ً  نظیفة العمالء یخدم الذي الطالب أو لھ الُمرخَّص ثیاب تكون أن یجب) أ(  .دائما
 فعال كحولي منظف بأي أو والصابون بالماء جیداً  یدیھ یغسل أن الخدمات تقدیم یتولى طالب أي أو لھ ُمرخَّص شخص أي على یجب) ب(

 .مباشرةً  عمیل ألي الخدمة تقدیم قبل للیدین
 

 . والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 

 والعدوى المرض. 984
 تنتقل أن یمكن طفیلیة أو مرضیة بعدوى مصاب طالب أي أو لھ ُمرخَّص شخص ألي  عمداً  تسمح أن مدرسة أو مؤسسة ألي یجوز ال) أ(

 . المدرسة أو المؤسسة في تدریب تلقي أو العمالء بخدمة الغیر إلى
 مصاب لعمیل الخدمة بتقدیم لھ، السماح  أو طالب، أي أو لھ ُمرخَّص شخص أي إلزام تتعمد أن مدرسة أو مؤسسة ألي  یجوز ال) ب(

 .الطالب أو  لھ الُمرخَّص الشخص إلى تنتقل أن  یمكن طفیلیة أو  مرضیة بعدوى
 ال المثال سبیل على یلي ما تشمل العكس أو العمیل إلى الطالب أو لھ المرخص من تنتقل أن یمكن التي الطفیلیة أو المرضیة العدوى) ج(

 :الحصر

 .الحمى زوال من ساعة 24 مرور بعد  حتى بحمى،  المصحوبة التنفسي الجھاز أمراض من غیرھما أو ااإلنفلونز أو البرد  •
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 .الحمى زوال من ساعة 24 وبعد  العالج، بدء  من ساعة  24 مرور بعد  حتى ،")الحلق التھاب (" العقدي البلعوم التھاب •
 .العمل إلى عودتھ على ویوافق ُمجاز طبیب یفحصھ حتى  ،")الوردیة العین(" القیحي الُملتَِحمة التھاب •
یكيّ  السُّعال •  .الحیویة بالمضادات العالج  من أیام خمسة  تمر أن إلى ،")الشَّاھوق(" الدِّ
 جفت قد  التقرحات  جمیع  كانت إذا ذلك قبل أو الجلدي الطفح ظھور بعد  السادس الیوم حتى ،")الُحَماق(" الماء ُجدريّ  •

 .قشور إلى وتحولت
 .النكفیة الغدة تورم بدایة من أیام تسعة  تمر نأ إلى النُكاف، •
 .ُمعد  غیر الشخص بأن الصحة لوزارة تابعة محلیة جھة تقول أن إلى السل، •
 .العالج بدء من ساعة 24 تمر  أن إلى ،)جرثومیة جلدیة عدوى( القَْوباء •
 .األول للعالج التالي الیوم صباح حتى  ،)الرأس قمل( القُمال •
 .العالج من االنتھاء حتى  ، ")ةالعان قُمال (" الَجَرب •

 أو المعدیة األمراض من باء، الوبائي الكبد والتھاب) اإلیدز( البشریة المناعة نقص فیروس مثل بالدم، المنقولة األمراض تُعتبر ال) د(
 .البند ھذا تطبیق عند الساریة

م أن مدرسة أو مؤسسة في یتدرب أو یعمل شخص ألي یجوز ال) ھـ(  ملتھبة البشرة ھذه كانت إذا الرأس فروة أو بالبشرة علقتت خدمات یُقدِّ
 یعمل شخص ألي كذلك یجوز وال جلدي، طفح أو التھاب وجود حالة في أو) مقطوعة أو مكشوطة المثال سبیل على تكون كأن ( ممزقة أو
ً  یدیھ جلد كان إذا الخدمات یقدم أن مدرسة أو مؤسسة في یتدرب أو  ارتداء دون جلدي، طفح أو التھاب وجود لةحا في أو  ممزقاً، أو ملتھبا

 .قفازات
 

 والمھن، التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 . والسالمة الصحة قانون من 121365 والبند

 
 الرقبة شرائط. 985
 .العمیل لرقبة المباشرة المالمسة من العمیل، غطاء مثل الواقي، الغطاء لمنع  صحیة منشفة أو صحي رقبة شریط استخدام یجب

 
 . والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة

 
 الشعر  ومنافض فُرش. 986
 وذلك مدرسة، أو منشأة في عمیل أي مع  استخدامھا قبل باألظافر العنایة فرش من وغیرھا األظافر أو الشعر  منافض تنظیف یجب) أ(

 : التالیة الخطوات بترتیب
 . المرئیة النفایات جمیع إزالة) 1(
 .والماء المنظفة المواد أو بالصابون التنظیف) 2(
 .الفُرش أو المنافض تجفیف) 3(
 ).نظیف" (Clean" كلمة یحمل ملصق وعلیھ ومغطى نظیف مكان في النظیفة الفُرش  أو المنافض جمیع تخزین) 4(
ً  تحمل حاویة في األشكال من شكل بأي الُمتسخة أو  عمیل أي مع استُخدمت التي الفُرش أو المنافض جمیع وضع یجب) 5(  ملصقا

 ً  ).ملوثة" (Contaminated" أو) ُمتَّسخة" (Soiled" أو) نظیفة غیر " (Dirty" علیھ مكتوبا
 في المستخدمة المكیاج وفُرش األظافر، وفُرش  الِجّل، وفُرش األكریلیك، وفُرش الوجھ، وفُرش الطبیعیة، األلیاف  فُرش تنظیف یجب) ب(

 :التالیة الخطوات بترتیب وذلك  عمیل،  أي مع استخدامھا قبل مدرسة أو منشأة أي
 . المرئیة النفایات جمیع إزالة) 1(
 .الكحول أو الماكیاج، لفرشاة الرشاش /السائل الُمنظف أو الُمونوَمر، مثل أكثر أو واحد ُمنّظِف باستخدام التنظیف) 2(
 .الفُرش  تجفیف) 3(
  یحمل ملصق  وعلیھ ومغطى نظیف مكان في النظیفة الفُرش جمیع تخزین) 4(
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 ).نظیف" (Clean" كلمة 
ً  تحمل حاویة في األشكال من شكل بأي الُمتسخة أو عمیل أي مع استُخدمت التي فُرشال جمیع وضع یجب) 5( ً  ملصقا  علیھ مكتوبا
"Dirty) "نظیفة غیر (أو "Soiled) "ُمتَّسخة (أو "Contaminated) "ملوثة.( 

 
 . والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة

 
 المناشف . 987
 على ویُعقَّم یُغَسل حتى استخدامھ وعدم مغلقة حاویة في وضعھ یجب  واحدة، لمرة بشكیر  أو رداء أو ُمالَءة  أو منشفة أي استخدام بعد) أ(

 .الصحیح الوجھ
 الغمر تشمل تجاري  غیر غسل بعملیة أو المنتظم تجاري الغسل طریق  عن إما والبشاكیر والرداءات والمالءات المناشف غسل یجب) ب(

 في المقبول من ذلك، من وبدالً . الشطف أو الغسل عملیة أثناء دقیقة 25 عن تقل ال لمدة األقل على فھرنھایت درجة 160 بدرجة  ساخن بماء
 تعلیمات حسب الغسل یكون أن بشرط الغسل، عند الدقیقة ئناتالكا من للحد البارد والماء الكیمیائیة المواد استخدام التجاري الغسل حالة

 المستخدمة المنظفات تكون أن یُشترط وال. األخرى واإلضافات الشطف ومواد والمنظفات والمجففات للغساالت المصنعة الشركات
 .للمیكروبات مضادة

 .ومغلقة نظیفة حاویة في أو ومغلقة نظیفة اناتخز في النظیفة والبشاكیر والرداءات والمالءات المناشف جمیع تخزین  یجب) ج(
 

 .والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 

 التجمیل  ومستحضرات والمساحیق والكریمات السوائل. 988
 ویجوز. ومغلقة نظیفة حاویات في التجمیل مستحضرات من ذلك وغیر والجلّ  والشامبو والشمع ریماتوالك  السوائل جمیع حفظ  یجب) أ(

 .نظیفة َرّجاجة أوعیة في المساحیق تُحفظ أن
 تحتوي التي والحاویات األوعیة وجمیع . محتویاتھا تُبیِّن وصحیحة واضحة  ملصقات والحاویات األوعیة جمیع على تُوضع أن یجب) ب(

 علیھا حاویة في بھا الُمحتفظ السامة  المواد على إضافیة ملصقات وضع یُشترط وال. واضح  بشكل ممیزة تكون أن یجب سامة مواد على
 .المصنّعة الشركة ملصق

 أو الزجاجة من الجزء ھذا إخراج  فیجب العمالء، ألحد بأكملھ المستحضر  ولیس التجمیلي  المستحضر من جزء استخدام حالة وفي) ج(
 .المتبقي الجزء تُلّوِث ال بطریقة ویةالحا

 األظافر، طالء مثل( األمراض مسببات تنقل أن  المحتمل غیر من أنھ ثبت التي التجمیلیة المستحضرات على الحكم ھذا ینطبق ال) 1(
 ).االصطناعیة األظافر مونومیر  وسوائل

 .استخدام كل قبل التجمیل أقالم بري یجب) د(
 

 . والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا دالُمستشھ الحجة: مالحظة
 

 محظورة خطرة منتجات/مواد استخدام. 989
 :مدرسة أو منشأة ألي یجوز ال

 مستحضرات في الستخدامھا والدواء الغذاء إدارة قبل من محظورة  خطرة مواد على تحتوي تجمیلیة منتجات مقرھا في توجد أن) أ(
 .التجمیل

 .كالھما أو المیثیلین كلورید أو مونومر میثاكریلیت میثیل مقرھا في یوجد أن) ب(
ً  تستخدم أن ) ج(  بالوالیات البیئة حمایة وكالة أو المھنیة، والسالمة الصحة إدارة أو والدواء، الغذاء إدارة علیھا توافق لم بطریقة منتجا

 .تحدةالم
 

 .والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
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ة  الشعر، غسل وأحواض وصواني الرأس، مساند. 990  واألِسرَّ
 .میلع لكل ورقي مندیل أو نظیفة بمنشفة الكراسي رأس مساند تغطیة یجب) أ(
 حالة في علیھا  الحفاظ  مع  للشعر، غسل عملیة كل بعد آخر منظف أو والصابون بالماء الشعر غسل وأحواض  صواني تنظیف یجب) ب(

 .الوقت طوال وصحیة جیدة
ة تغطیة یجب) ج( ة خاصة نظیفة ورقیة بمنادیل األِسرَّ  المنشفة استخدام وبعد. استخدام كل بعد المالءة تنظیف  أو نظیفة، بمنشفة أو باألِسرَّ

 وتُعقَّم تُغسل أن قبل أخرى مرة استخدامھا وعدم  مغلقة حاویة في ووضعھا السریر من الفور على إزالتھا یجب واحدة، لمرة المالءة أو
ة الخاصة الورقیة المنادیل من فوراً  التخلص ویجب. صحیح بشكل  .واحدة لمرة استعمالھا بعد باألِسرَّ

 
 . والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة

 
 الجارحة اإلجراءات. 991
ً  یستخدم أن طالب ألي أو ترخیص على حاصل شخص ألي یجوز ال) أ( ً  أو أخرى تقنیة أو آلة أو جھازاً  أو منتجا  في یتسبب ذلك من مزیجا

ً  إجراءً  یُعتبر القبیل ھذا  من عمل وأي. العمیل جلد من الخارجیة الطبقة دون ما  ثقب أو تشقیق أو تدمیر أو لةإزا  .جارحا
 :الحصر ال المثال سبیل على یلي، ما الجارحة اإلجراءات تشمل) ب(

 . واضح بشكل العضالت تقلص إلى تؤدي التي الكھرباء استخدام) 1(
ً  تتطلب أخرى مواد أو أمصال أو كریمات أو موضعیة مستحضرات استخدام) 2( ً  ترخیصا  . لشرائھا  طبیا
 . الكھربائي بالتحلیل الخاصة المعدنیة األسالك/اإلبر باستثناء معدنیة، بإبر الجلد اختراق) 3(
 . الخارجیة الجلد طبقات دون ما یرتقش أو/و كشط) 4(
 . مماثل جھاز أو حالقة شفرة بھا أداة طریق عن الجلد إزالة) 5(

 
 من 7320.1و 7320و ،7316و ،)ه(7312 البنود: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة

 . والمھن  التجاریة األعمال قانون
 

 الجلد شیرتق. 992
 تحسین بغرض إال ذلك یكون أن  یجوز وال وسیلة، أو طریقة بأي األدمة،  باسم المعروفة الجلد، من العلیا الطبقة سوى ما إزالة یجوز ال) أ(

 .الجلد مظھر
 . الخارجیة األدمة طبقة تحت الموجود الحي النسیج تدمیر إلى تؤدي التي الجلد إزالة وممارسات تقنیات استخدام یُحظر) ب(
 . فقط الطبیب الستخدام تباع ال التي طبیة وصفة بدون المتداولة المنتجات سوى الجلد تقشیر في یُستخدم أن یجوز ال) ج(
 .وسالمتھ المستھلك صحة على الحفاظ أجل من المصنعة الشركة تعلیمات حسب الجلد تقشیر منتجات جمیع استخدام یجب) د(

 
 األعمال قانون من 7320و ،7316و ،)ه(7312 البنود: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 . والمھن  التجاریة

 
 محظورة أدوات. 993
) الدُْشبُذات( الصلبة الجلدیة الكتل إزالة بغرض حالقة شفرة ذات أداة أي مقرھا في تضع أو تستخدم أن  مدرسة أو منشأة ألي یجوز ال) أ(

 .شابھھا  ما أو
 .شابھھ ما أو الشباب حبّ  إزالة بغرض تُستخدم باإلبرة شبیھة أداة أي مقرھا في تضع  أو تستخدم أن مدرسة أو منشأة ألي  یجوز ال) ب(

 
 قانون من 7320.1و ،7320و ،)ه(7312 البنود: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 . والمھن التجاریة األعمال

 
 والترمیم النظافة. 994
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 والمفروشات واألثاث سقفواأل الخشبیة والمصنوعات والجدران األرضیات على تحافظ أن والمدارس المنشآت على یجب) أ(
 .جیدة حالة وفي نظیفة  والتجھیزات

 .القُماَمة أو الشعر قصاصات أو النفایات بتراكم تسمح أن مدرسة أو ُمنشأة ألي  یجوز ال) ب(
  

 . والمھن  التجاریة األعمال قانون من) ه(7312 البند: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 

 المباني معاییر. 995
ً  والمدارس المنشآت في مناسبة تھویة نظام یوجد أن یجب) أ(  . كالیفورنیا لوالیة التنظیمي القانون  من 24 الباب ،1203 البند ،2 للجزء وفقا
ً  والباردة الساخنة الجاریة للمیاه مصدر توفیر یجب) ب(  . كالیفورنیا لوالیة التنظیمي القانون من 24 الباب ،601.3.1 البند ، 5 للجزء وفقا
ً  للشرب صالحة میاه توفیر والمدارس  المنشآت على یجب) ج(  لوالیة التنظیمي القانون من 24 الباب ،601.3.3 البند ،5 للجزء وفقا

 . یاكالیفورن
ً  الیدین لغسیل مرافق توفیر والمدارس المنشآت على یجب) د(  لوالیة التنظیمي القانون من 24 الباب ،601.3.2 البند ،5 للجزء وفقا

 . كالیفورنیا
ً  عامة مراحیض توفیر والمدارس المنشآت على یجب) ه(  من 24 الباب ،422.1 رقم والجدول ،422.7و 422.6 البندین ، 5 للجزء وفقا

 . كالیفورنیا لوالیة التنظیمي انونالق
 

 التجاریة األعمال قانون من 7352و) ه(7312 البندان: المرجع. والمھن التجاریة األعمال قانون من 7312 البند: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 .والمھن

 
 الرسوم جدول. 998

 ): بالدوالر( التالیة الرسوم المجلس یتقاضى
 :الحالقون) أ(

 9     األولي الطلب رسوم) 1(
 75    والفحص  الطلب رسوم) 2(
 50   مرة  ألول ترخیص استخراج رسوم) 3(
 1 50    الترخیص  تجدید رسوم) 4(
 1 25   الترخیص تجدید في التأخر رسوم) 5(

 :التجمیل أخصائیو) ب(
 9     األولي الطلب رسوم) 1(
 75    والفحص  الطلب رسوم) 2(
 50   مرة  ألول ترخیص استخراج رسوم) 3(
 1 50    الترخیص  تجدید رسوم) 4(
 1 25   الترخیص تجدید في التأخر رسوم) 5(

 :البشرة تجمیل أخصائیو) ج(
 9     األولي الطلب رسوم) 1(
 75    والفحص  الطلب رسوم) 2(
 40   مرة  ألول ترخیص استخراج رسوم) 3(
 1 50    الترخیص  تجدید رسوم) 4(
 1 25   الترخیص تجدید في التأخر رسوم) 5(

 :األظافر تجمیل أخصائیو) د(
 9     األولي الطلب رسوم) 1(
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 75    والفحص  الطلب رسوم) 2(
 35   مرة  ألول ترخیص استخراج رسوم) 3(
 1 50    الترخیص  تجدید رسوم) 4(
 1 25   الترخیص تجدید في التأخر رسوم) 5(

 :بالكھرباء الشعر إزالة أخصائیو) ه(
 9     األولي الطلب رسوم) 1(
 75    والفحص  الطلب رسوم) 2(
 50   مرة  ألول ترخیص استخراج رسوم) 3(
 1 50    الترخیص  تجدید رسوم) 4(
  1 25   الترخیص تجدید في التأخر رسوم) 5(

  25    2المتدرب  وترخیص طلب رسوم) و(
 :المنشآت) ز(

  50    األول  والترخیص الطلب رسوم) 1(
  1 40    الترخیص  تجدید رسوم) 2(
 1 20   الترخیص تجدید في التأخر رسوم) 3(

 :المتنقلة الوحدات) ح(
  50     الطلب  رسوم) 1(
  100   مرة  ألول والترخیص الفحص رسوم) 2(
 1 40    الترخیص  تجدید رسوم) 3(
 1 20   الترخیص تجدید في التأخر رسوم) 4(

  الشخصیة الخدمة تصریح) ط(
 25   مرة  ألول  الترخیص استخراج رسوم) 1(
 10    الترخیص  تجدید رسوم) 2(
 5   الترخیص تجدید في التأخر رسوم) 3(

 
 
 .بعده أو 2007 دیسمبر/األول كانون 21 في تنتھي التي التراخیص  جمیع على ساریة الرسوم 1
 .للتجدید  قابلة غیر المتدربین تراخیص  2
 

 ،7415و ،7402.5 البنود: المرجع. والمھن  التجاریة األعمال قانون من 7421و) ب(7337.5و 7312 البنود: بھا الُمستشھد الحجة: مالحظة
 .والمھن التجاریة األعمال قانون من 7425و ،7424و ،7423.5و ،7423و ،7420و ،7419و ،7418و ،7417و
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