CƠ QUAN QUẢN LÝ QUY ĐỊNH VÀ CẤP PHÉP Y TẾ
BAN VỆ SINH CỘNG ĐỒNG

Danh Sách Kiểm Tra Tiệm Cắt Tóc, Thẩm Mỹ Viện, Tiệm Tết Tóc, Tiệm Làm Móng, và
Tiệm Làm Đẹp Cá Nhân
Các mục được ghi trong danh sách kiểm tra này dựa trên Title 25-E DCMR: Quy Định Cho Các Cơ Sở Cắt Tóc, Thẩm Mỹ, và Làm Đẹp Cá Nhân

A. Giấy Phép Và Việc Đăng:

Giấy phép kinh doanh chứng nhận sử dụng hợp lệ được đăng
Giấy phép của chủ sở hữu và quản lý hợp lệ được đăng
Giấy phép người vận hành hợp lệ
Người chịu trách nhiệm / quản lý có mặt trong cả thời gian mở cửa hoạt động

B. Tập Huấn, Hồ Sơ, Và Việc Đăng Tài Liệu Bắt Buộc – Được Duy Trì Tại Cơ Sở:

Hồ sơ dụng cụ, thiết bị khử trùng sẵn đã được mua trong vòng 90 ngày theo trình tự thời gian
Hồ sơ bảo trì và hiệu chỉnh khử trùng nhiệt khô
Hồ sơ nhân viên và hợp đồng dịch vụ
Báo cáo nhiễm trùng hay phản ứng dị ứng
Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) có chữ ký, đề ngày tháng, và không được quá 1 năm
Chứng nhận tập huấn theo OSHA* về phơi nhiễm chất nguy hại sinh học và mầm bệnh

Thiết Bị Khử Trùng Nhiệt Khô

C. Thiết Bị Cơ Sở Bắt Buộc

Có hộp đựng vật sắc nhọn cấp y tế (nếu phù hợp)
Các vật dụng và thiết bị dùng một lần hoặc nhiều lần được làm sạch và cất trữ phù hợp
Các vật dụng và dụng cụ bắt buộc cho việc khử trùng nhiệt khô để sử dụng với Auto Clave
Các thùng rác riêng để đựng chất thải bẩn (không nguy hại về sinh học)
Các thùng rác riêng để đựng phù hợp chất thải bẩn nguy hại về sinh học
Các thùng rác riêng để đựng và giữ sạch phù hợp các loại vải lanh dùng nhiều lần riêng biệt với vải lanh bị bẩn
Máy giặt công nghiệp được bảo trì tốt (nếu phù hợp)
Máy sấy, bàn gấp, và thiết bị giặt khác được bảo trì tốt

D. Thiết Bị, Cấu Trúc, Bảo Trì, Và Vệ Sinh Cơ Sở

Tường/ vách ngăn / tấm chắn riêng tư chắc chắn được bảo trì tốt
Lối tiếp cận Vào và Ra khỏi cơ sở dễ dàng và được xây dựng và bảo trì phù hợp
Có đủ nước nóng
Hệ thống chiếu sáng nhân tạo và các bóng đèn được che chắn
Hệ thống ống nước / điện / sưởi, thông gió và điều hòa (HVAC) của cơ sở được bảo trì tốt
Cửa ra và cửa nhà vệ sinh tự động đóng
Có bồn lau dọn thương mại / đa dụng, bồn rửa tay, lọ xà bông và các thiết bị nước cố định khác và được bảo trì tốt, và sử dụng đúng mục
đích
Nhà vệ sinh có đầy đủ dụng cụ vệ sinh bắt buộc, và các biển báo nhắc rửa tay bắt buộc được đăng phù hợp
Thùng chứa rác lớn của cơ sở được xây dựng, bảo trì, và sửa chữa phù hợp để loại bỏ / giảm thiếu sự hiện diện của động vật gặm nhấm
và các loài vật gây hại khác
Khuôn viên và mặt bằng của cơ sở được bảo trì sao cho không có rác, mảnh vỡ và các vật không mong muốn để loại bỏ / giảm thiếu sự
hiện diện của động vật gặm nhấm và các loài vật gây hại khác

E. Các Yêu Cầu Vận Hành Cơ Sở – Các Yêu Cầu Tổng Quát

Khu vực cất trữ sạch sẽ dành cho các vật dụng dọn dẹp và làm sạch
Thùng rác đóng mở bằng chân có nắp đậy và túi lót
Có đủ vật dụng và sử dụng chất khử trùng được EPA*phê chuẩn đựng trong các chai lọ đựng chất khử trùng có kích thước phù hợp
Có đủ đồ vải lanh sạch và đã được giặt, tấm trùm tóc, tấm trùm đầu, miếng lót quấn cổ và hộp cấp
Máy sấy tóc, giá đựng đồ làm tóc / tủ nhỏ có giá và gương
Ghế ngả/ ghế đa dụng có điểm tựa đầu được phủ tấm phủ tựa đầu
Hộp đựng đậy kín cho tất cả vật dụng và đồ dùng cắt tóc, thẩm mỹ, và đồ làm đẹp cá nhân được khử trùng
Có đủ chất cầm máu như bột cầm máu, phèn bột, và chất làm se cùng hộp cấp
Hộp cấp chất lỏng làm quăn và dung dịch tạo bọt (nếu phù hợp)
Có đủ vật dụng cắt tóc, thẩm mỹ, và đồ làm đẹp cá nhân dùng một lần, nhiều lần, và có thể tái sử dụng
Bộ dụng cụ kiểm soát mầm bệnh truyền qua đường máu

*Ghi chú:

EPA – US Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ)
OSHA – US Occupational Safety and Health Administration (Cơ Quan Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Lao Động Hoa Kỳ)
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health (Viện Quốc Giao Về An Toàn Và Sức Khỏe Lao Động)
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F. Các Yêu Cầu Vận Hành Cơ Sở Cụ Thể – Tiệm Làm Móng

Sẵn có thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và sử dụng khi cầm nắm vào hóa chất, và đồ đệm (được NIOSH* phê chuẩn)
Các tiệm làm móng được trang bị hệ thống thông gió bắt buộc
Hai bộ dụng cụ làm móng tay sạch và được khử khuẩn
Bồn làm móng tay và móng chân được bảo trì hợp lý và có đầy đủ đồ dùng cần thiết
Lưu hồ sơ tại cơ sở về việc làm sạch và khử trùng bồn làm móng tay và móng chân

G. Các Yêu Cầu Vận Hành Cơ Sở Cụ Thể – Tẩy Lông

Đầu dò, kẹp, nhíp nhổ lông sạch và được khử khuẩn
Đầu chứa kim
Áo choàng / đồng phục / tạp dề sạch
Hồ sơ thử sinh học thiết bị khử khuẩn bắt buộc được duy trì tại
khuôn viên cơ sở

Nguồn Thông Tin của Ban Vệ Sinh Cộng
Đồng

*Ghi chú:

EPA – US Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi
Trường Hoa Kỳ)
OSHA – US Occupational Safety and Health Administration (Cơ Quan
Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Lao Động Hoa Kỳ)
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health (Viện
Quốc Giao Về An Toàn Và Sức Khỏe Lao Động)

Nguồn Thông Tin của DC
Health

Nguồn Thông Tin về Chích Ngừa
COVID-19/Vi-rút corona
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