CÁC THÓI QUEN HÀNH NGHӄ MÀ CHӪ NHÂN HOҺC NGѬӠI
QUҦN LÝ TIӊM NÊN LÀM THEO























Kҿ bҧng ÿӅ “Không Hút Thuӕc”, “Không Ăn”, và “Không Uӕng” trong khu làm
viӋc trong tiӋm.
VӁ bҧng gҫn bӗn rӱa mһt cӫa tiӋm ÿӇ nhҳc nhӣ nhân viên rӱa tay trѭӟc và sau
khi làm cho mӛi khách hàng, sau khi làm viӋc vӟi hóa chҩt, và trѭӟc khi ăn.
Yêu cҫu tҩt cҧ khách hàng rӱa tay và móng tay thұt sҥch trѭӟc khi làm móng.
ChӍ làm móng cho khách hàng nào có móng tay lành mҥnh và da lành lһn.
ViӃt tiӃn trình làm viӋc tӯng bѭӟc mӝt ÿӇ dán gҫn bӗn rӱa mһt và trong khu làm
viӋc trong tiӋm, vӅ cách thӭc làm sҥch và khӱ trùng dөng cө làm móng và nhӳng
trang bӏ khác có tiӃp xúc vӟi da cӫa khách hàng.
Thông khí cho mӛi bàn làm viӋc thұt ÿúng cách. Tӕt nhҩt là nên ÿһt mӝt hӋ thӕng
hút khí tӕt có miӋng hút khí hѭӟng vào tӯng bàn làm viӋc. NӃu có thӇ, máy hút
khí nên xҧ khí ra phía ngoài tiӋm theo cách thӭc phù hӧp vӟi luұt lӋ xây cҩt nhà
cӱa cӫa ÿӏa phѭѫng.
Mӣ máy thông gió bình thѭӡng (HVAC: Heating, Ventilation, Air-conditioning)
cho chҥy suӕt nhӳng giӡ tiӋm làm viӋc.
Ĉһt thùng rác bҵng kim loҥi có miӋng tӵ ÿұy kín tҥi mӛi trҥm làm viӋc.
Dán nhãn rõ ràng và chính xác cho mӛi bình chӭa, chai lӑ ÿӵng sҧn phҭm.
Mua cho nhân viên bao mһt và bao tay ÿúng theo hѭӟng dүn cӫa MSDS.
Ĉӯng mua hay sӱ dөng sҧn phҭm làm móng nào có chӭa chҩt lӓng methyl
methacrylate (MMA) monomer.
Dành riêng mӝt khu vӵc tӗn trӳ hóa chҩt cách biӋt vӟi khu vӵc ăn uӕng, có trang
bӏ máy thông khí riêng.
Dành riêng mӝt khu vӵc ăn uӕng thông khí tӕt cho nhân viên, ngăn cách vӟi khu
làm viӋc trong tiӋm.
Dành riêng mӝt chӛ cҩt bìa cӭng ÿӵng các tӡ MSDS cho tҩt cҧ sҧn phҭm làm
móng.
Hӓi lҩy bҧn MSDS mӟi nhҩt cho mӛi sҧn phҭm ít nhҩt mӛi năm mӝt lҫn.
Thông báo cho nhân viên biӃt rõ chӛ cҩt MSDS.
Huҩn luyӋn cho nhân viên biӃt ÿӑc và hiӇu các bҧn MSDS.
Huҩn luyӋn cho nhân viên biӃt vӅ thӇ thӭc truyӅn ÿҥt kiӃn thӭc vӅ nguy hҥi cӫa
hóa chҩt, cách tӗn trӳ và liӋu lý các chҩt dӉ cháy theo yêu cҫu cӫa OSHA.
Giӳ bҧn sao mӟi nhҩt vӅ các luұt lӋ và quy tҳc cӫa hӝi ÿӗng thҭm mӻ tiӇu bang.
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Giӳ cho phía trên bàn làm viӋc ÿѭӧc thông khí, và nhӳng chӛ thông khí khác
ÿѭӧc thông thoáng, không bӏ cҧn trӣ, ví dө ÿӯng nên treo khăn ӣ ÿó.
Ĉұy nҳp các bình chӭa, chai lӑ thұt kín khi không dùng ÿӃn.
Không dùng sҧn phҭm quá lѭӧng cҫn thiӃt khi hành nghӅ.
Cҩt giӳ sҧn phҭm làm móng trong chai ÿӵng cӥ nhӓ, dán nhãn rõ ràng tҥi bàn làm
viӋc.
Ĉһt thùng rác bҵng kim loҥi gҫn bàn làm viӋc, có nҳp tӵ ÿұy luôn luôn ÿóng kín.
Bӓ chҩt thҧi có hút thҩm sҧn phҭm trong bao túi kín miӋng trѭӟc khi liӋng bӓ vào
thùng rác.
Khi làm viӋc vӟi lѭӧng lӟn sҧn phҭm, hãy mang bao mһt, bao tay và kính bҧo vӋ
mҳt, nӃu bҧn MSDS khuyӃn cáo nhѭ thӃ.
Rӱa tay thѭӡng xuyên:
x Trѭӟc và sau khi làm móng cho khách hàng.
x Trѭӟc khi ăn uӕng.
x Sau khi làm viӋc vӟi sҧn phҭm.
NӃu nhìn thҩy dҩu hiӋu da bӏ cҧm nhiӉm hoһc có phҧn ӭng dӏ ӭng vӟi mӝt sҧn
phҭm nào, cҫn ngѭng ngay sӱ dөng sҧn phҭm ÿó.
Ĉӯng ăn uӕng hay cҩt giӳ thӵc phҭm tҥi bàn làm viӋc.
Dùng khăn sҥch hay loҥi dùng mӝt lҫn, mang bao tay mӟi loҥi dùng mӝt lҫn cho
mӛi khách hàng.
Nhӳng dөng cө nào dùng mӝt lҫn thì chӍ làm cho mӝt khách hàng rӗi phҧi thay
ngay.
Làm sҥch và khӱ trùng dөng cө làm móng cho ÿúng cách sau mӛi lҫn dùng.
Ĉӯng bӓ chҩt khӱ trùng vào nѭӟc khi mà khách hàng ÿang nhúng chân vào bӗn
nѭӟc nóng ngâm chân. Tránh ÿӇ cho chҩt khӱ trùng chҥm vào da.
Ĉӯng dùng dөng cө sҳc bén ÿӇ gӑt cөc chai hay hӟt da sӕng.
Ĉӯng cho hút thuӕc trong tiӋm.
Ĉӑc và hiӇu rõ nӝi dung cӫa bҧn MSDS cӫa mӛi sҧn phҭm ÿem sӱ dөng.
BiӃt chӛ nào trong tiӋm cҩt giӳ bҧn MSDS.
LiӋng bӓ tҩt cҧ chҩt thҧi cho ÿúng cách.

BEST SHOP PRACTICES
CHECKLIST FOR OWNERS/MANAGERS
tPost “No Smoking”, “No Eating”, and “No Drinking” signs in the shop’s work area.
tPost a sign near the shop’s sink to remind workers to wash their hands before and
after each customer, after handling chemicals, and before eating.
tRequire all customers to wash their hands and fingernails thoroughly before receiving
service.
tPerform services only on healthy nails and intact skin.
tPost step-by-step procedures near the shop’s sink and in the shop’s work area on how
to clean and disinfect nail instruments and other equipment that comes in contact with
clients’ skin.
tProperly ventilate each work station. Preferably, install an effective exhaust system
with individual exhaust vents for each work table. If possible, the exhaust should be
vented outdoors in a manner that meets local building code requirements.
tKeep the general ventilation system (HVAC) on during work hours.
tPlace a metal trash can with a self-closing lid at every work station.
tLabel all product containers clearly and properly.
tPurchase appropriate masks and gloves recommended in the MSDS for your
employees.
tDo not buy or use any nail product containing liquid methyl methacrylate (MMA)
monomer.
tDesignate a chemical storage area far away from the dining area and equipped with
local exhaust ventilation.
tProvide an adequately ventilated dining area for nail salon workers, partitioned from
the shop’s work area.
tDesignate a storage place for a binder of MSDSs for all nail salon products.
tAsk for the most up-to-date MSDS for each product at least once a year.
tInform employees where MSDSs are kept.
tProvide training required for reading and understanding MSDSs.
tProvide worker training on hazard communication and proper storage and handling of
flammable liquids as required by OSHA.
tMaintain the latest copy of the state cosmetology board’s rules and regulations.

BEST SHOP PRACTICES
CHECKLIST FOR WORKERS
t Keep the top of ventilated tables or other vents clear of any obstruction,
e.g., towels.

tKeep nail product containers closed when not in use.
tDo not use excessive amounts of product when performing services.
tKeep nail products in smaller-sized, properly labeled containers at the work table.
tKeep a metal trash can near the worktable with a self-closing lid completely covered
at all times.
tPlace waste soaked with product in a sealed container before disposing of it in the
trash container.
tWear mask and gloves and protective eyewear, if recommended in the MSDS, when
handling larger quantities of chemicals.
tWash hands frequently:
• before and after working on customers.
• before eating and drinking.
• after handling products.
tIf there are visible signs of sensitivity or allergic reaction to a product, discontinue
use immediately.
tDo not eat, drink, or store food at the work table.
tUse a clean or disposable towel and a new pair of disposable gloves for each
customer.
tUse disposable nail implements on only one customer.
tClean and disinfect nail care implements properly after each use.
t Do not put disinfectants in the water when clients’ feet are in the footspa. Avoid
skin contact when using disinfectants.
tDo not use sharp instruments to shave calluses or remove living skin.
tDo not allow smoking in the shop.
tRead and understand the content of MSDSs for each product used.
tKnow where to find MSDSs in the shop.
tDispose of all waste properly.

