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Chương trình Chứng nhận

Tiệm Móng tay Lành mạnh

Bay Area Healthy Nail Salon 

Recognition Programs
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Phần 1/Module 1

Chương trình Chứng

nhận Tiệm Móng Tay

Lành Mạnh là gì? 

What is the Healthy 

Nail Salon Program? 
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Thông gió

đúng cách

Proper 

Ventilation

Cách làm

việc an toàn

hơn

Safer 

PracticesSản phẩm

an toàn hơn

Safer 

Products

Chương trình Chứng nhận Tiệm Móng Tay Lành

Mạnh / SF Healthy Nail Salon Program
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• Tăng cường sức khỏe và
sự an toàn cho nhân viên
và khách hàng / Enhance 
health and safety of staff 
and customers

• Cải thiện môi trường làm
việc trong tiệm / Improved 
indoor environment

Sức
khỏe

Health

Ích lợi của sự chứng nhận/Benefits of Being 

Recognized
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• Năng suất của nhân viên / 
Staff productivity

• Thu hút khách hàng nhiều
hơn / More attractive to 
customers

Kinh tế

Economic

Ích lợi của sự chứng nhận/Benefits of Being 

Recognized
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• Tái chế và tái sử dụng để 
ngăn giảm số lượng bãi
chôn rác / Recycling and 
re-use to prevent landfill

• Có ít hóa chất độc hại trong
không khí, nước và đất đai
/ Less harmful chemicals in 
air, water and soil

Môi
trường
Environmental

Ích lợi của sự chứng nhận/Benefits of Being 

Recognized
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Làm sao để được chứng nhận / How To Be 

Recognized

Đăng ký chương trình lần nữa (khi cần) / Re-Apply for Program (when 
necessary)

Điền đơn gia nhập  / Complete Application Form

Hoàn tất các điều kiện của chương trình  / Complete Program Criteria

Tham dự buổi huấn luyện  / Attend Training

Điền đơn đăng ký  / Complete a Registration Form  
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Điều kiện của chương trình / Program Criteria

Dùng nước sơn không có 3 hóa chất

Use lacquers that are - “Toxic Trio” free

1
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Điều kiện của chương trình / Program Criteria

Dùng thuốc tẩy sơn móng tay an toàn

hơn / Use safer removers  

– Thuộc dạng Acetone / Can be acetone based

– Không làm từ Ethyl Acetate / Cannot be ethyl 

acetate based

2
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Điều kiện của chương trình / Program Criteria

Không dùng chất làm loãng sơn trừ khi

thật sự cần thiết / Avoid using thinners 

unless absolutely necessary 

– KHÔNG có chất Toluene / NO 

thinners with toluene

– KHÔNG có chất Methyl Ethyl Ketone

(MEK) / NO thinners with methyl ethyl 

ketone (MEK)

3
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Điều kiện của chương trình / Program Criteria

Cần phải đeo găng tay mỗi khi sử dụng

và đụng vào sản phẩm làm móng tay / 
Gloves must be worn whenever 

handling salon products

– Tốt hơn nên dùng găng tay loại

NITRILE / NITRILE gloves are 

preferred

– Đặc biệt là khi làm móng giả / 

Especially with artificial nail 

treatments

4
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Điều kiện của chương trình / Program Criteria

Thông gió tốt hơn / Improved Ventilation

Dành một khu vực riêng biệt để làm móng giả

và thông gió khu này đúng cách / 

Designate a specific area for artificial nail 

services and properly ventilate the area 

5
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Điều kiện của chương trình / Program Criteria

Gắn hệ thống thông gió trong vòng 1 năm sau

khi đăng ký vào chương trình* / Install 

mechanical ventilation system within 1 year of 

enrollment in program*

6

Hệ thống phải được Cơ quan

Môi trường SFE chấp thuận

/ System must be approved 

by your local Healthy Nail 

Salon Recognition Program
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Điều kiện của chương trình / Program Criteria

Huấn luyện nhân viên tiệm qua hướng dẫn của

Cơ quan Môi trường SF Environment gồm chủ

tiệm, thợ, người quản lý, người tiếp khách - tất

cả những ai được trả lương hoặc theo dạng hợp

đồng /

Train  salon staff using SF Environment guide 

including owners,  technicians, managers,

receptionists on payroll & under contract

7
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Điều kiện của chương trình / Program Criteria

Sẵn sàng thử và sử dụng sản phẩm móng giả an 

toàn hơn như đã được SF Environment đề nghị, 

nếu có sản phẩm khác an toàn hơn sản phẩm

đang sử dụng /

Commit to trying safer artificial nail 

products as recommended by SF Environment, if 

the alternative is safer than what is currently

used.

8
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Điều kiện của chương trình / Program Criteria

Không sử dụng sản phẩm khách mang vào,

trừ khi chúng đạt tiêu chuẩn của chương trình /

Do not use products brought in by customers 

unless they meet program criteria

9
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9 Điều kiện

1. Dùng nước sơn không có 3 hóa chất 

2. Dùng thuốc tẩy sơn móng tay an toàn hơn, thuộc dạng Acetone

3. Không dùng chất làm loãng sơn trừ khi thật sự cần thiết. KHÔNG 

có chất Toluene và Methyl Ethyl Ketone (MEK)

4. Cần phải đeo găng tay mỗi khi sử dụng và đụng vào sản phẩm làm 

móng tay 

5. Dành một khu vực riêng biệt để làm móng giả và thông gió khu vực 

này đúng cách 

6. Gắn hệ thống thông gió trong vòng 1 năm sau khi đăng ký vào 

chương trình

7. Huấn luyện nhân viên tiệm qua hướng dẫn của Chương Trình Tiệm

Móng Tay Lành Mạnh

8. Cam kết sử dụng sản phẩm móng giả an toàn hơn

9. Không sử dụng sản phẩm khách mang vào, trừ khi chúng đạt tiêu 

chuẩn của chương trình 
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9 Criteria

1. “Toxic Trio” free lacquers

2. Use safer removers  - Can be Acetone based

3. Avoid using thinners , NO Toluene or Methyl Ethyl Ketone (MEK) 

4. Gloves worn whenever handling salon products

5. Specific area for artificial nail services

6. Install mechanical ventilation system within 1 year of enrollment 

7. Train salon staff using Healthy Nail Salon Program guidelines

8. Commit to trying safer artificial nail  products

9. Outside products not allowed unless they meet program criteria
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Phần 2/Module 2

Chọn hóa chất an toàn

hơn

Choosing Safer 

Chemicals
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Many chemicals found in salons can be hazardous to

Nhiều hóa chất trong tiệm có thể gây độc hại cho

Nhân viên

Salon 
Employees

Khách hàng

Salon 
Customers

Môi trường

The 
Environment
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3 đường hóa chất thường xâm nhập / 3 common 

routes of exposure to chemicals

Thấm vào da

Skin absorption

Đường ăn uống qua miệng

Ingestion through mouth

Hít thở vào mũi

Inhalation through nose

1

2

3
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Hít thở

Inhalation

không rửa tay / 

not washing hands  

uống / drinking

Ăn / 
eating

Ăn uống

Ingestion

da / skin

mắt / eyes

da ngứa và rát bỏng

/ Skin itchy & burning

da nổi lác /Skin rash

dị ứng da / 
Skin allergy

Thấm vào

Absorption

3 đường hóa chất thường xâm nhập / 3 common 

routes of exposure to chemicals

mũi / nose

miệng / mouth

bệnh suyễn / Asthma

ung thư / Cancer

ngẫu nhiên bị đầu độc hoặc
chết / Accidental 

poisoning or death

chóng mặt / 
Dizziness
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Hóa chất có thể ảnh hưởng đến thai nhi / Chemicals can 

affect your unborn baby
H

ó
a

c
h

ấ
t

C
h

e
m

ic
a

ls

Hệ thần kinh
Nervous system

Học hành khó khăn 
Learning deficiency

Dị tật bẩm sinh
Birth defects

Bất thường ở xương não và
mặt

Craniofacial abnormalities
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Nước sơn móng tay / Nail polishes

Thuốc tẩy sơn móng tay / Polish remover

Thuốc làm loãng sơn / Polish thinners

Chất làm cứng móng tay / Hardeners

Sản phẩm đắp móng giả / Artificial nail formulation

Thuốc sát trùng và sản phẩm lau chùi / Disinfectants 

Sản phẩm nào có chứa hóa chất? / Which 

products contain chemicals?
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chóng mặt
dizziness

ngứa hoặc chảy nước mắt
itchy or watery eyes

khó thở
difficulty breathing

da đỏ mẫn, tấy lên
red or irritated skin

Ảnh hưởng do tiếp xúc với hóa chất / Effects of 

Chemical Exposure
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bệnh suyễn

Asthma 

bệnh ung thư
Cancer

sinh con bị nhẹ ký
Lower birth weight

Ảnh hưởng do tiếp xúc với hóa chất / Effects of 

Chemical Exposure



SFEnvironment.org

Chọn những hóa chất an toàn hơn / 

Choosing safer chemicals

Chọn những sản phẩm móng tay không có 3 hóa chất độc hại

Choose nail products that are free of harmful chemicals
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• Ảnh hưởng hệ thần kinh trung
ương / Impacts the central 
nervous system 

• Kich thích khó chịu trong mắt, 
cổ họng và phổi / Causes 
irritation of the eyes, throat 
and lungs

• Độc hại cho bộ phận sinh sản
/ Harms reproductive system

Chất độc Toluene (đọc to-lu-in) / Toluene
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• Kích thích, gây khó chịu trong 
mắt, mũi, họng / Eyes, nose and 
throat irritation 

• Khó chịu về hô hấp / Respiratory

irritation

• Bệnh suyễn / Asthma

• Da bị phát ban / Skin rash 

• Bệnh ung thư / Cancer

• Giảm khả năng thụ sinh /
Decreased fertility 

Chất độc Phóc môn hoặc Formaldehyde 

(đọc phồ-mao-đề-hai ) / Formaldehyde
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• Chức năng của tuyến giáp / 
Thyroid function

• Liên quan đến vấn đề về sinh
sản / Linked to reproductive 
problems 

• Giảm số lượng tinh trùng ở 
nam giới trưởng thành / 
Decreased sperm count in 
adult men 

Chất độc Dibutyl Phthalate (đọc tha-lầy) / Dibutyl 

Phthalates
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Thuốc tẩy sơn móng tay / Nail Polish Remover

Dùng thuốc tẩy sơn an toàn hơn như là những loại có 

chứa Acetone và Ethyl Lactate / Use safer nail polish 

removers, such as those containing acetone and ethyl 

lactate
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Thuốc làm loãng sơn móng tay / Nail Polish 

Thinners

Không dùng chất làm loãng sơn trừ khi thật

sự cần thiết / Avoid using thinners unless 

absolutely necessary 

– KHÔNG có chất Toluene / NO thinners 

with toluene

– KHÔNG có chất Methyl Ethyl Ketone

(MEK) / NO thinners with methyl ethyl 

ketone (MEK)
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• Gây khó chịu cho da, mắt, mũi và cổ
họng / Irritates skin, eyes, nose and 
throat 

• Gây khó chịu trong phổi / Irritates the 
lungs

• Gây nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn
và bất tỉnh / Causes headaches, 
dizziness, nausea and 
unconsciousness

• Làm tê ngón tay và chân / Causes 
numbness in fingers and toes

• Gây tổn hại đến sự sinh trưởng của
thai nhi / Developmental harm

• Làm tổn thương các bộ phận trong cơ
thể / Damages organ system

Chất độc Methyl Ethyl Ketone (đọc mê-thìu ê-thìu

ki-tôn) / Methyl Ethyl Ketone

methyl ethyl 

ketone

(MEK)
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Thông tin về sản phẩm
Product information

Các thành phần gì
Ingredients

Có nguy hiểm gì
Risks

Sự thận trọng & cách tiếp xúc, xử lý các hoá
chất nguy hiểm / Precautions & procedures for 

handling hazardous chemicals

Làm gì trong trường hợp khẩn cấp / What to 
do in case of an emergency

Tờ Dữ Kiện An Toàn Vật Liệu (MSDS)

Material Safety Data Sheets (MSDS)
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Giữ tờ MSDS mới nhất trong tiệm của bạn / 

Keep current MSDS in your salon

• Luật pháp bắt buộc phải có / The law requires it

• Bảo đảm là mọi nhân viên biết phải làm gì khi xử lý

hóa chất nguy hiểm / Ensure all staff know what to 

do when handling hazardous chemicals

– Cách tiếp xúc, xử lý ra sao / How to handle

– Cách lưu trữ ra sao / How to store

– Cách thải bỏ ra sao / How to dispose
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• Lấy tờ MSDS từ nguồn phân phối hoặc tiệm

supply  / Obtain MSDS from distributor or supply 

store

• Biết đọc tờ MSDS / Know how to read an MSDS  

Giữ tờ MSDS mới nhất trong tiệm của bạn / 

Keep current MSDS in your salon



M U C A T D KI N AN TOÀN V T LI U (MSDS) 
MATERIAL  SAFETY  DATA SHEET 

            Manufacturer’s name and address 
            Emergency phone number 

            List hazardous components and safe exposure limits 

Physical state (gas, liquid, or solid), boiling point, freezing point, vapor pressure,  
specific gravity 

Flash point, extinguishing media, special fire fighting procedures,  
unusual fire and explosion hazards, if any 

         Stability, incompatibility, hazardous decomposition or by-products, if any 

Routes of entry / exposure 
         Health hazards 

Carcinogenicity 
         Signs and symptoms of exposure 

Medical conditions generally 
Aggravated by exposure 

         Emergency and First Aid procedures 
         Steps to be taken in case material is released or spilled 
         Waste disposal methods 
         Precautions to be taken in handling and storing 

Respiratory protection 
         Ventilation requirements 
         Personal Protective Equipment 

SECTION I : MANUFACTURER’S NAME AND  CONTACT INFORMATION 

SECTION II : HAZARDOUS INGREDIENTS/IDENTITY INFORMATION 

SECTION III : PHYSICAL/CHEMICAL CHARACTERISTICS 

SECTION IV : FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA 

SECTION V : REACTIVITY DATA 

SECTION VI : HEALTH HAZARD DATA 

SECTION VII : PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND USE 

SECTION VIII : CONTROL MEASURES 

G i s T này trong 
tr ng h p kh n 

c p 

Ph n này gi I 
thích ch t nào làm 
cho s n ph m b t 
l a và cách d p 
l a 

Tên hóa ch t 
n m trong 
s n ph m này 

Ph n này gi i 
thích các nguy h I 
và tri u ch ng có 
th  có khi nhân 
viên ti p xúc v I 
ch t có h i 

Ph n này cho bi t 
s n ph m có hay 
không ch a m t 
ch t b  xem là tác 
nhân ti m tàng gây 
ung th

Ph n này mô t tri u ch ng c
th  có th l  ra n u ti p xúc quá 
m c v I hóa ch t, cùng nh ng 
ch ng b nh có th  b  n ng thêm 
vì thPh n này h ng 

d n nên làm gì 
trong tr ng h p 
kh n c p 

Ph n này ch  cách 
làm s ch khi s n 
ph m b  ch y tràn 

Ph n này ch cách 
th i b  s n ph m 
cho úng cách 

Ph n này mô t nh ng trang b
b o v  cá nhân (nh  bao tay) và 
cách thông khí khi s  d ng s n 
ph m 

viii  



MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS) 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

Manufacturer’s name and address 
 Emergency phone number 

Lists hazardous components and safe exposure limits 

Physical state (gas, liquid, or solid), boiling point, freezing point, vapor pressure,      
specific gravity 

Flash point, extinguishing media, special fire fighting procedures,           
unusual fire and explosion hazards, if any 

Stability, incompatibility, hazardous decomposition or by-products, 
if any 

Routes of entry/exposure 
 Health hazards 

Carcinogenicity 
Signs and symptoms of exposure 
Medical conditions generally  

aggravated by exposure 

Emergency and First Aid procedures 
Steps to be taken in case material is released or spilled 
Waste disposal methods
Precautions to be taken in handling and storing 

Respiratory protection 
Ventilation requirements 
Personal Protective Equipment 

SECTION I: MANUFACTURER’S NAME AND CONTACT INFORMATION 

SECTION II: HAZARDOUS INGREDIENTS/IDENTITY INFORMATION 

SECTION III: PHYSICAL/CHEMICAL CHARACTERISTICS 

SECTION IV: FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA 

SECTION V: REACTIVITY DATA 

SECTION VI: HEALTH HAZARD DATA 

SECTION VII: PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND USE 

SECTION VIII: CONTROL MEASURES 

Call this number in 
case of an emergency 

Ingredient name  
can be found here 

This section 
explains what may 

cause the product to catch 
fire and how to put out  

the fire 

  This section 
explains the hazards and 
symptoms workers may 

have if they are  exposed to a 
harmful ingredient

  This section describes 
the proper personal protective  

equipment (e.g. gloves) to wear and 
ventilation requirements when 

using this product 

  This section describes 
physical effects that may be 

experienced if overexposure occurs, 
as well as if certain illnesses can 

be made worse by exposure to  
this ingredient 

This section explains 
how to clean up spills 

This section 
explains what to do in an 

emergency 

This section 
describes how to dispose 

of this product 
properly 

This section 
indicates if this product  

contains an ingredient that 
is listed as a potential 

cancer-causing  
agent 

vii 
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Bạn nên làm gì với tờ MSDS? / What should you 

do with an MSDS?

• Đọc và hiểu rõ tờ này / Review and understand it

• Giữ những tờ MSDS mới nhất ở chung một nơi / 

Keep current MSDS in a central location

• Cơ quan SFE sẽ kiểm tra tờ MSDS khi đến thăm

tiệm / SF Environment will check for MSDS 

during site visit
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Làm thế nào ngăn ngừa hoặc giảm tối thiểu sự tiếp xúc với

hóa chất / How to Prevent or Minimize Chemical exposure

• Cẩn trọng về sự an toàn đúng
cách / Appropriate safety 
precautions

• Lưu trữ vào kho đúng cách / 
Proper storage

• Thải bỏ đúng cách / Proper 
disposal
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Phòng cháy / Flammability

• Lưu trữ đúng cách / Store chemicals properly

• Không trộn lẫn hóa chất / Do not mix chemicals

• Giữ hóa chất xa nguồn nhiệt / Keep 

chemicals away from heat source

• Lắp đặt máy dò khói / Install smoke detector

• Không hút thuốc trong tiệm / Do not 

smoke in nail salon
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Lưu trữ hóa chất / Storage of Chemicals

• Giữ tất cả hóa chất trong chai lọ đóng kín và ghi nhãn rõ

ràng / Store all chemicals in closed, clearly labeled 

containers

• Đóng chặt chai khi không dùng đến / Keep bottles and 

containers closed when not in use

• Sử dụng chai nhỏ với dung lượng thích hợp để dùng hàng

ngày / Use smaller container and appropriate quantity for 

daily use

• Đừng trộn lẫn các hóa chất nguy hiểm / Do not mix 

hazardous chemicals together

• Lưu trữ hóa chất cách xa nơi ăn hoặc trữ đồ ăn ít nhất 5 

mét / Store chemicals at least 5 meters away from eating 

or food storage area
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Giảm mùi hóa chất / Reducing chemical odors 

Trong ngày làm việc / During the day :

• Giữ rác có thấm nước đắp bột trong một bao đóng kín / Put any 

trash soaked with artificial nail liquid in a sealed bag.

• Cho bông gòn thấm acetone hoặc thuốc hòa loãng sơn vào một hộp

rác đóng kín / Put cotton balls soaked with acetone or polish thinner 

in a sealed container.

Cuối ngày làm việc, bỏ hoặc trút hết rác từ những hộp rác này vào một

thùng rác / At the end of the day, throw or empty these containers into 

the trash can. 
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Thải bỏ hóa chất / Disposal of Chemicals

• Trong thùng rác bằng kim loại với nắp tự đóng / 

Metal trash can with self-closing lid

• Lúc nào cũng đóng kín nắp thùng rác / 

Keep trash bins completely closed at all 

times

• Thay bao rác mỗi ngày / Change trash 

can liner daily

Keep Closed
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Thải bỏ rác có chất độc / Hazardous waste disposal
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Phần 3/Module 3

An toàn và bảo vệ sức

khỏe

Safety and Protecting 

Health
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Chỉ dẫn quan trọng về sức khỏe và an toàn /

Important Health and Safety tips

• Dùng những thiết bị bảo vệ cá nhân / Use 

personal protective equipment

• Để ý đến môi trường xung quanh / Pay attention 

to your surroundings

• Sau mỗi khách hàng, rửa dụng cụ với xà bông và

nước, sau đó là thuốc sát trùng / After each client, 

clean equipment with soap and water, follow with 

disinfectant
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Chỉ dẫn quan trọng về sức khỏe và an toàn /

Important Health and Safety tips

• Thông gió trong tiệm / Ventilate space

• Nghỉ giải lao nhiều lần trong ngày / Take many 

breaks throughout the day

• Không bao giờ ăn uống trong khu vực làm việc

của tiệm / Never eat or drink on the salon floor
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Thiết bị bảo vệ cá nhân là gì? /

What is Personal Protective Equipment?

Găng tay nhựa Nitrile / Nitrile

gloves 

Áo dài tay / Long sleeves

Kiếng bảo vệ mắt / Safety 

glasses

Khẩu trang / Masks
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Tại sao nên mang găng tay nhựa nitrile? / Why 

wear nitrile gloves? 

Giảm sự tiếp xúc với bụi và hóa chất / 

Helps reduce dust and chemical 

exposure 

Bảo vệ da khỏi bị / Protects your skin 

from:

• Bỏng / Burns 

• Tấy rát khó chịu / Irritation

• Phản ứng dị ứng da / Allergic reaction

Nếu bạn cần dùng Acetone trong một thời gian lâu, hãy sử dụng

găng tay nhựa mủ Latex / If you are going to be using Acetone for a 

long period of time, please use latex gloves. 
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Dấu hiệu biểu hiện da bị tổn thương / Signs of 

skin damage

• Da rất khô / Excessive dryness

• Da bị phát ban, nổi cục / Raised 

bumpy rash

• Da ửng đỏ hoặc nóng lên / Red or 

warm skin

• Da lở loét hoặc đóng vảy / Open 

sores or scabs
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Bạn lúc nào cũng nên mang găng tay khi sử dụng / You should 

always wear gloves when applying

• Sơn móng tay / Nail polish

• Thuốc làm loãng sơn móng tay / Polish thinners

• Đắp bột / Artificial nails

• Nước sơn làm cứng móng / Nail hardeners

• Thuốc tẩy sơn / Nail polish remover

– Nên thường xuyên thay găng tay khi dùng thuốc tẩy sơn

Frequently change gloves when using removers

Găng tay / Gloves
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Găng tay / Gloves

Nếu bạn cần thêm thông tin về găng tay / If you need 

more information about gloves:

• Hỏi tiệm bán supply / Ask your 

supply store

• Hỏi người bán đại lý / Ask your 

distributor

• Xem trong tờ MSDS / Check the 

MSDS
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Găng tay / Gloves

Hãy nhớ thay găng tay / Remember to always 

change gloves:

• Sau mỗi khách hàng / After each client

• Khi dùng thuốc tẩy sơn / While using removers
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Áo tay dài / Long Sleeves 

• Bảo vệ da tránh hóa chất đổ hay 
văng phải / Protects your skin 
from chemical spills or splash

• Nếu bị đổ lên người / If spill has 
occurred

o Thay đồ ngay lập tức / 
Remove clothing 
immediately

o Rửa da sạch / Rinse skin
o Đọc tờ MSDS để biết thêm chi 

tiết / Read MSDS for more 
information
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Tại sao nên mang kiếng bảo vệ mắt? / Why wear 

Safety Glasses?

Để bảo vệ mắt tránh / 

To protect your eyes from:

• Hóa chất văng đổ / Chemical 

spills

• Móng tay văng ra khi cắt / 

Finger nail clippings 

• Bụi lúc mài dũa móng tay / 

Nail filing dust 

• Bụi lúc dũa móng bột / Acrylic 

dust 



SFEnvironment.org

Chọn đúng loại kiếng bảo vệ mắt / Choosing 

Safety Glasses

• Kiếng bảo vệ an toàn / Safety spectacles

– Gọng bằng kim loại hoặc nhựa / Frame 

constructed of metal or plastic

– Tròng có thể chống được va chạm / Impact-

resistant lenses

• Mắt kiếng / Goggles

– Che chắn mắt và khu quanh mắt / Completely 

covers eyes and surrounding area

– Chống lại sự va chạm, bụi, và nước văng đổ / 

Protects from impact, dust and splashes

• Bất cứ loại kiếng bảo vệ mắt hoặc mặt phải đát tiêu

chuẩn ANSI Z87.1-1989 / Any new eye and face 

protective devices must comply with ANSI Z87.1-1989
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Tại sao nên mang khẩu trang N95? /

Why Wear A N95 Mask?
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Tại sao nên mang khẩu trang N95? / 

Why Wear A N95 Mask?

• Giảm tiếp xúc với bụi / Reduce exposure to 

dust

• Giảm tiếp xúc với mùi hơi nồng, không có tác

dụng với mùi hơi kim loại / Reduce exposure to 

fumes, not effective against metal fumes

• Giảm sự kích thích khó chịu vì bị bệnh suyễn

hoặc viêm phổi / Can reduce asthma and 

bronchitis irritation
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Khi nào nên mang khẩu trang N95 /

When to wear a N-95 Mask

1.Khi chuẩn bị và trong lúc đắp bột

/ Prepping and applying 

artificial nails

2.Mài, gọt, dũa và gỡ móng / 

Filing, shaping, sanding, and 

removing nails

3.Khi sang chất lỏng từ bình này 

qua bình khác / When 

transferring products from one 

container to another
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Phải sử dụng khẩu trang đúng cách /

Masks Must Be Used Properly

• Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất / Follow 

manufacturers’ instructions

• Đọc tờ MSDS để biết khẩu trang được dùng cho hóa

chất loại gì / For guidance refer to chemicals in 

the mask MSDS sheet
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Mặt nạ / Respirators

• Mặt nạ có thể lọc hơi hóa chất / Respirator 
can filter fumes

• Nhân viên bị bệnh đường hô hấp mãn tính
nên sử dụng / Salon staff with chronic 
respiratory illnesses might consider use

• Kích thước mặt nạ cần được định đúng cho
mỗi người bởi một nhân viên y tế / Must be 
personally fitted by medical personal

• Xin liên lạc cơ quan OSHA để biết thêm chi 
tiết / Contact OSHA for more 
information
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Để ý môi trường xung quanh / Be Aware of Your 

Surroundings

• Chắc rằng các nắp đậy đều được vặn kín / Make 

sure product lids are all securely closed

• Nếu có mùi rất nặng / If there are strong odors:

– Kiểm tra thiết bị thông gió, luôn lắng nghe nếu

máy đang hoạt động bình thường/ Check 

ventilation, always listen for proper 

functioning ventilation

– Di chuyển mọi người ra khỏi tiệm / Evacuate 

salon
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Luôn luôn chú ý / Always Pay Attention 

• Giúp tránh tai nạn / Help prevent 

accidents

• Giảm thương tích / Minimize injuries

• Tiệm hoạt động được trôi chảy / Allow for a 

smoothly run salon
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Phòng ngừa bệnh lây nhiễm / Infection Prevention

• Rửa sạch tay, dụng cụ trước và sau mỗi khách hàng / 

Wash hands, tools, and workstation before and 

after each client

• Thuốc sát trùng phải nằm trên bề mặt, dụng cụ và bồn

ngâm chân ít nhất 10 phút mới có tác dụng / To be 

effective, disinfectant must sit on surfaces, tools, 

and basins for at least 10 minutes
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Phòng ngừa bệnh lây nhiễm / Infection Prevention

• Không bao giờ dùng dụng cụ riêng của khách / Never 

use clients’ personal tools

• Bỏ những dụng cụ không phải là kim loại vào thùng

rác / Discard non-metal tool after use

• Không sử dụng lại các dụng cụ này / Do not re-use 

these tools
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Phòng ngừa bệnh lây nhiễm /

Infection Prevention



SFEnvironment.orgSFEnvironment.org

Thông gió / Ventilation

Thải đi khí độc = Thông gió

Toxic Odor Removal=Ventilation

Tăng cường dòng khí 

thổi qua rất quan trọng /

Important to increase 

air flow 
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Thông gió / Ventilation

Có 2 cách thông gió

There are two types of ventilation: 

1. Hệ thống thông gió tổng quát / General ventilation 

systems 

2. Hệ thống thông gió tại chỗ / Localized ventilation 

systems 
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Thông gió tổng quát / General Ventilation

• Hệ thống trung ương gồm lỗ

thu khí trên trần hoặc tường

/ Centralized system:

ceiling/wall vents

• Hút không khí mới từ bên

ngoài vào / Draws fresh air 

in from outside

• Thải đi không khí cũ bên

trong ra ngoài / Exhausts 

contaminated air outside
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Thông gió tổng quát / General Ventilation

Quạt gắn trên cửa sổ

Window Fans: 
• Có thể đổi chiều thổi

không khí / Reversible 
airflow mechanism

• Có ít nhất 2 quạt trong
tiệm / Have at least 2 
fans in salon

• Nên đặt quạt ở 2 phía
đối diện của tiệm / 
Should be placed on 
opposite sides of salon

A

B

C
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Thông gió nơi làm việc / Local Ventilation

• Hệ thống thông gió tại nơi làm việc có thể là / Ventilation 

system located at each work station can include:

- Máy thông gió đặt bàn / Table ventilators

- Máy lọc khí bằng than có thể duy chuyển được / Mobile 

charcoal filtered ventilators
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• Một số bàn có nơi lọc bụi / Some tables can have dust 

filters

• Một số bàn có thể khử mùi hóa chất / Some table can 

directly remove chemical odors

• Không thải khí gần cửa tiệm / Do not exhaust close to 

salon doorway

Hệ thống bàn hút / Table Ventilation Systems
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Hệ thống lọc không khí bằng than / Charcoal 

Filtered Ventilation Systems

• Không dùng ống / No hoses or tubes

• Dẫn khí qua miếng lọc bằng than / 
Pass air through activated charcoal 
filters

• Thải ra không khí đã được lọc / 
Release filtered air back into the 
room

• Miếng lọc cần được thường xuyên
thay hoặc quét sạch / Filters must be 
replaced or cleaned regularly



San Francisco’s Healthy Nail Salon Program  

Ventilation Systems 
The filters will need to be replaced within 8 months-1 year of use, depending upon total usage of 
the ventilation unit. In order to remain in the Healthy Nail Salon Program, San Francisco’s 
Department of Environment will check for proof of purchase for air filters after one year of use 

Manufacturer Contact 
Name & 
number 

Model Name Type Cost Web link to Ventilation 
Base Maintenance 

(after 8 months 
-1 year) 

Salon PureAir 
 

1-800-236-1889 
 
  
 
 
 

Salon PureAir I 
(BEST FOR 
FUMES) 

Mobile $949 SALE: $697 $40-$120 http://www.airsystems-inc.com/products/salon-
pure-air/ 
 

Salon PureAir 
 

1-800-236-1889 
 
  
 
 
 

Salon PureAir II 
(BEST FOR DUST) 

Mobile $949 SALE: $685 $40-$190 http://www.airsystems-inc.com/product/spa2-
salon-pure-air-2/ 
 

Salon PureAir  
 

1-800-236-1889 Salon PureAir 
Revolution 
(BEST FOR DUST & 
FUMES) 
 

Mobile $870 
Add $99 for 2 
arms 
 

$40-$270 http://salonpureair.com/spa-rev-salon-pure-
airrevolution/ 

Aerovex 
Systems 
 

1-800-288-2023 Nail Salon 
Ventilation 
System Source 
Capture System 
for Nail Salons I 
(BEST FOR FUMES 
& DUST) 
 

Mobile $745 
Add $80 for 2 
arms 
 

$40-$250 http://www.aerovexsystems.com/Nail-Salon- 
Ventilation-Systems.html 



 

  

 
 



CÁC THÓI QUEN HÀNH NGH MÀ CH NHÂN HO C NG I 
QU N LÝ TI M NÊN  LÀM THEO 

K  b ng  “Không Hút Thu c”, “Không n”, và “Không U ng” trong khu làm 
vi c trong ti m. 
V  b ng g n b n r a m t c a ti m  nh c nh  nhân viên r a tay tr c và sau 
khi làm cho m i khách hàng, sau khi làm vi c v i hóa ch t, và tr c khi n. 
Yêu c u t t c  khách hàng r a tay và móng tay th t s ch tr c khi làm móng. 
Ch  làm móng cho khách hàng nào có móng tay lành m nh và da lành l n. 
Vi t ti n trình làm vi c t ng b c m t  dán g n b n r a m t và trong khu làm 
vi c trong ti m, v  cách th c làm s ch và kh  trùng d ng c  làm móng và  nh ng 
trang b  khác có ti p xúc v i da c a khách hàng. 
Thông khí cho m i bàn làm vi c th t úng cách. T t nh t là nên t m t h  th ng 
hút khí t t có mi ng hút khí h ng vào t ng bàn làm vi c. N u có th , máy hút 
khí nên x  khí ra phía ngoài ti m theo cách th c phù h p v i lu t l  xây c t nhà 
c a c a a ph ng. 
M  máy thông gió bình th ng (HVAC: Heating, Ventilation, Air-conditioning) 
cho ch y su t nh ng gi  ti m làm vi c. 

t thùng rác b ng kim lo i có mi ng t y kín t i m i tr m làm vi c. 
Dán nhãn rõ ràng và chính xác cho m i bình ch a, chai l ng s n ph m. 
Mua cho nhân viên bao m t và bao tay úng theo h ng d n c a MSDS. 

ng mua hay s  d ng s n ph m làm móng nào có ch a ch t l ng methyl 
methacrylate (MMA) monomer. 
Dành riêng m t khu v c t n tr  hóa ch t cách bi t v i khu v c n u ng, có trang 
b  máy thông khí riêng. 
Dành riêng m t khu v c n u ng thông khí t t cho nhân viên, ng n cách v i khu 
làm vi c trong ti m. 
Dành riêng m t ch  c t bìa c ng ng các t  MSDS cho t t c  s n ph m làm 
móng. 
H i l y b n MSDS m i nh t cho m i s n ph m ít nh t m i n m m t l n. 
Thông báo cho nhân viên bi t rõ ch  c t MSDS. 
Hu n luy n cho nhân viên bi t c và hi u các b n MSDS. 
Hu n luy n cho nhân viên bi t v  th  th c truy n t ki n th c v  nguy h i c a 
hóa ch t, cách t n tr  và li u lý các ch t d  cháy theo yêu c u c a OSHA. 
Gi  b n sao m i nh t v  các lu t l  và quy t c c a h i ng th m m  ti u bang. 



CÁC THÓI QUEN HÀNH NGH MÀ NHÂN VIÊN NÊN LÀM THEO 

Gi  cho phía trên bàn làm vi c c thông khí, và nh ng ch  thông khí khác 
c thông thoáng, không b  c n tr , ví d ng nên treo kh n ó. 

y n p các bình ch a, chai l  th t kín khi không dùng n. 
Không dùng s n ph m quá l ng c n thi t khi hành ngh . 
C t gi  s n ph m làm móng trong chai ng c  nh , dán nhãn rõ ràng t i bàn làm 
vi c. 

t thùng rác b ng kim  lo i g n bàn làm vi c, có n p t y luôn luôn óng kín. 
B  ch t th i có hút th m s n ph m trong bao túi kín mi ng tr c khi li ng b  vào 
thùng rác. 
Khi làm vi c v i l ng l n s n ph m, hãy mang bao m t, bao tay và kính b o v
m t, n u b n MSDS khuy n cáo nh  th . 
R a tay th ng xuyên: 

 Tr c và sau khi làm móng cho khách hàng. 
 Tr c khi n u ng. 
 Sau khi làm vi c v i s n ph m. 

N u nhìn th y d u hi u da b  c m nhi m ho c có ph n ng d ng v i m t s n 
ph m nào, c n ng ng ngay s  d ng s n ph m ó. 

ng n u ng hay c t gi  th c ph m t i bàn làm vi c. 
Dùng kh n s ch hay lo i dùng m t l n, mang bao tay m i lo i dùng m t l n cho 
m i khách hàng. 
Nh ng d ng c  nào dùng m t l n thì ch  làm cho m t khách hàng r i ph i thay 
ngay. 
Làm s ch và kh  trùng d ng c  làm móng cho úng cách sau m i l n dùng. 

ng b  ch t kh  trùng vào n c khi mà khách hàng ang nhúng chân vào b n 
n c nóng ngâm chân. Tránh  cho ch t kh  trùng ch m vào da. 

ng dùng d ng c  s c bén  g t c c chai hay h t da s ng. 
ng cho hút thu c trong ti m. 
c và hi u rõ n i dung c a b n MSDS c a m i s n ph m em s  d ng. 

Bi t ch  nào trong ti m c t gi  b n MSDS. 
Li ng b  t t c  ch t th i cho úng cách. 



BEST SHOP PRACTICES 
CHECKLIST FOR OWNERS/MANAGERS 

Post “No Smoking”, “No Eating”, and “No Drinking” signs in the shop’s work area. 

Post 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. 

Require all customers to wash their hands and fingernails thoroughly before receiving 
service. 

Perform services only on healthy nails and intact skin.   

Post 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. 

Properly 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. 

Keep the general ventilation system (HVAC) on during work hours. 

Place a metal trash can with a self-closing lid at every work station. 

Label all product containers clearly and properly. 

Purchase appropriate masks and gloves recommended in the MSDS for your            
employees. 

Do not buy or use any nail product containing liquid methyl methacrylate (MMA) 
monomer. 

Designate a chemical storage area far away from the dining area and equipped with   
local exhaust ventilation. 

Provide an adequately ventilated dining area for nail salon workers, partitioned from 
the shop’s work area. 

Designate a storage place for a binder of MSDSs for all nail salon products. 

Ask for the most up-to-date MSDS for each product at least once a year. 

Inform employees where MSDSs are kept. 

Provide training required for reading and understanding MSDSs. 

Provide worker training on hazard communication and proper storage and handling of 
flammable liquids as required by OSHA. 

Maintain the latest copy of the state cosmetology board’s rules and regulations. 



BEST SHOP PRACTICES 
CHECKLIST FOR WORKERS 

Keep the top of ventilated tables or other vents clear of any obstruction,            
e.g., towels. 

Keep nail product containers closed when not in use. 

Do not use excessive amounts of product when performing services.  

Keep nail products in smaller-sized, properly labeled containers at the work table. 

Keep a metal trash can near the worktable with a self-closing lid completely covered 
at all times. 

Place waste soaked with product in a sealed container before disposing of it in the 
trash container. 

Wear mask and gloves and protective eyewear, if recommended in the MSDS, when 
handling larger quantities of chemicals.  

Wash hands frequently: 

• before and after working on customers. 

• before eating and drinking. 

• after handling products. 

If there are visible signs of sensitivity or allergic reaction to a product, discontinue 
use immediately. 

Do not eat, drink, or store food at the work table. 

Use a clean or disposable towel and a new pair of disposable gloves for each       
customer. 

Use disposable nail implements on only one customer. 

Clean and disinfect nail care implements properly after each use. 

Do not put disinfectants in the water when clients’ feet are in the footspa.  Avoid 
skin contact when using disinfectants. 

Do not use sharp instruments to shave calluses or remove living skin. 

Do not allow smoking in the shop. 

Read and understand the content of MSDSs for each product used. 

Know where to find MSDSs in the shop. 

Dispose of all waste properly. 
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Đừng dùng quạt để bàn / Do not use table fans

• Quạt có thể thổi khí bẩn vào mặt bạn hoặc khách

hàng / Can blow contaminated air into your 

and/or client face

• Không loại trừ những hơi khí độc hại / Does not 

remove hazardous odors

• Có thể gây cháy với thuốc hòa loãng / Potential fire 

hazard with solvents

• Không hiệu quả / Not very effective

• Không nên dùng / Not recommended
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Một vài quan tâm về an toàn khác / More Safety 

Concerns

• KHÔNG ăn hoặc uống trong tiệm / Do not eat or drink 

in the salon

• Bụi từ móng bột, gel, và móng tay rất có hại / 

Acrylic/Gel and fingernail dust are very toxic

• Chúng có thể rớt lên hay thấm vào thức ăn / They can 

coat or be absorbed by your food
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Tại sao nên nghỉ giải lao? / Why take breaks?

• Để hít thở không khí trong lành / 

Get fresh air

• Để thư giãn mắt / Rest your eyes

• Để giảm nguy cơ bị thương vì cử

động lặp lại / Prevent repetitive 

stress injuries
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Tiếp xúc với hóa chất / Chemical Exposure

Theo luật, chủ tiệm phải thông báo cho nhân viên biết nếu có sự tiếp
xúc với chất độc / By law employers must inform staff if there is 

exposure to hazardous materials

Nguy cơ ảnh hưởng
đến sức khỏe của
sản phẩm và vật
liệu dùng ở cơ sỏ

Possible health 
effects of products 
and materials used 

at facility

Có thể xem và biết
nơi lưu trữ tờ

MSDS của mọi sản
phẩm

Access and 
locations to MSDS 

of all products

Có bất cứ thiết bị
bảo vệ cá nhân cần

thiết

Any personal 
protective 
equipment 

recommended
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Sổ ghi chú về sức khỏe và an toàn / 

Health & Safety Records

Tất cả mọi sổ ghi chú phải có khi có nhân viên đến hỏi, 

trong vòng 5 năm vừa rồi bao gồm / All records must 

be made available upon request  for past 5 years 

including: 

• Khách hàng bị thương hay bị bệnh / Client injury 

and illness

• Nhân viên bị thương hay bị bệnh / Employee injury 

and illness
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Môi trường làm việc lành mạnh / Healthy Work 

Environment

Nơi làm việc phải được lành mạnh và an toàn / The 
workplace must be healthy and safe:

• Nhân viên có quyền từ chối không làm việc / Staff can 
refuse to work

• Phải sửa đổi tình trạng không lành mạnh trước khi bắt
nhân viên quay lại / Unhealthy conditions must be 
corrected before staff can be required to return

• Tiền phạt rất nặng nếu không sửa đổi tình trạng / 
Heavy fines for not fixing conditions
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Luật lao động / Labor laws

Health and 
Safety 
Resources

California Department of Fair Employment and 
Housing 1-800-884-1684

California Department of Industrial Relations
415-703-5300

California Occupational Safety and Health
415-972-8670

California Public Employment Relations Board
916-322-3198

Legal Aid Society - Employment Law Center
415-864-8208

Chủ tiệm và nhân viên cần hiểu luật lao động của Liên bang và luật của tiểu
bang California / Employers and employees should understand both U.S. 
and California labor laws
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Phần 4/Module 4

Làm xanh tiệm

Greening Your Salon
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Tại sao làm salon xanh lại quan trọng? / Why is it 

important to green your salon?

Tốt cho sức
khỏe

Better for your 
health

Tiết kiệm tiền
Can save you 

money

Tốt cho môi
trường

Better for the 
environment
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Giảm số lượng rác thải / Reduce Amount of Waste

• Càng tái chế và phân loại rác compost thì bạn sẽ

tiết kiệm tiền càng nhiều / The more you recycle 

and compost, the more money you save

• Trả tiền khi thải đi / Pay as you throw
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Tiết kiệm năng lượng / Energy Conservation

• Tiết kiệm điện bằng cách sử dụng
đèn huỳnh quang / Save energy by 
using efficient compact 
fluorescent lighting

• Để có được một cuộc viếng thăm 
miễn phí, xin liên lạc chương trình
San Francisco Energy Watch 
Program / For a free audit contact 
SF Energy  Watch Program or 
Nail Salon Women Greening 
Their Jobs and the   Environment 
(East Bay).
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Tiết kiệm nước / Water Conservation

• Xin và gắn thiết bị tiết kiệm nước miễn phí

/ Receive and install free aerators

• Gắn toa lét sử dụng ít nước / Install low 

flow toilets

• Để có một buổi viếng thăm và trợ giúp về

rebate, xin liên lạc chương trình SF Public 

Utilities Commission Water Wise 

Evaluation Program / For a free audit and 

rebates contact SF Public Utilities 

Commission Water Wise Evaluation 

Program or Nail Salon Women Greening 

Their Jobs and the Environment



   

                  
 
 

Sản phẩm Loại chất thải Cách bảo quản Cách thải bỏ 
Nước sơn hoặc 
nước pha sơn 
không dùng đến 

 

Chai đựng vẫn còn ướt Nếu bạn không sử dụng tất cả nước sơn & nước pha sơn trong 
chai/ lọ, đóng nắp chặt lại & giữ đến khi bạn có cuộc hẹn với 
chương trình Very Small Quantity Generator 

Very Small Quantity Generator Program  
Gọi làm cuộc hẹn 
(415) 330-1425 
 
 

Chai đựng hoàn toàn khô 
hoặc cạn hết 

Thải bỏ trong thùng màu xanh dương như những 
thùng đựng sản phẩm tái chế khác 

Thải bỏ Acetone 
 
 
 

 

Bông gòn dính acetone & 
nước sơn 

Khi đă khô, thải bỏ trong thùng rác đen như loại rác 
bình thường 

 Bông gòn dính acetone & 
sản phẩm khác mà vẫn còn 
ướt 

Giữ trong chai dán nhãn bằng nhựa, kim loại, hay thủy tinh có 
nắp đậy kín, mà không khí không lọt vào 

Very Small Quantity Generator Program 
Gọi làm cuộc hẹn 
(415) 330-1425 

 Bông gòn dính acetone 
còn ướt & những sản phẩm 
làm móng giả (acrylics, vải 
wraps, màu gel) 

Giữ trong chai dán nhãn bằng nhựa, kim loại, hay thủy tinh có 
nắp đậy kín, mà không khí không lọt vào, ngay cả khi bông 
gòn đã khô hoàn toàn. 
 

Very Small Quantity Generator Program 
Gọi làm cuộc hẹn 
(415) 330-1425 

Acetone dùng để ngâm Giữ trong chai dán nhãn bằng nhựa, kim loại, hay thủy tinh có 
nắp đậy kín, mà không khí không lọt vào. Không bao giờ đổ 
bỏ Acetone xuống cống/ rãnh, ngay cả khi đã sử dụng 
hoặc dơ. 

Very Small Quantity Generator Program 
Gọi làm cuộc hẹn 
 (415) 330-1425 

Barbicide  
hay thuốc sát trùng 

Dùng như chất lau chùi để
lau mặt bàn, tủ, kệ, bồn 
làm chân, & ống thoát 
nước 

Theo sự chỉ dẫn của nhãn hiệu trên chai từ nhà sản xuất Thông thường có thể thải bỏ xuống cống/ rãnh, nếu 
là một lượng rất nhỏ VÀ theo sự chỉ dẩn của 
nhãn hiệu trên chai từ nhà sản xuất. 
 

 Barbicide dùng để ngâm 
(để sát trùng dụng cụ & vật 
liệu) 

Giữ trong chai dán nhãn bằng nhựa, kim loại, hay thủy tinh có 
nắp đậy kín, mà không khí không lọt vào. Không bao giờ đổ 
bỏ Barbicide xuống cống/ rãnh, ngay cả khi đã sử 
dụng hoặc dơ. 
 
 
Không bao giờ trộn lẫn với Acetone hay các chất hòa 
tan khác!

Very Small Quantity Generator Program 
Gọi làm cuộc hẹn 
(415) 330-1425 
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Cách thải bỏ an toàn  
cho rác có chất độc hại từ Tiệm Móng Tay 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

Product Type of Waste How to Store How to Dispose 
Unused Polish 
or Thinner 
 

 

Still wet in container If you can’t use all polish or thinner in its original container, tightly 
seal lid and store until your next appointment with the Very Small 
Quantity Generator Program.  

Very Small Quantity Generator Program  
By Appointment Only 
(415) 330-1425 
 

Completely empty or dry 
container 
 

Recycle in blue bin like other recyclable containers

Acetone Waste 
 
 
 

 

Cotton balls with only 
acetone and polish 
 

When dry, dispose in black bin like regular garbage 

Cotton balls with acetone 
and product that are still 
wet 

Store in well marked plastic, metal, or glass container that has lid 
with an air-tight seal. 

Very Small Quantity Generator Program  
By Appointment Only 
(415) 330-1425 

Acetone soaked cotton balls 
with any nail extension 
treatment (acrylics, silk 
wraps, gel polish) 
 

Store in well marked plastic, metal, or glass container that has lid 
with an air-tight seal, even if cotton balls are completely 
dry. 
 

Very Small Quantity Generator Program  
By Appointment Only 
(415) 330-1425 

Soaking or spilled liquid 
acetone 

Store in well marked plastic, metal, or glass container that has lid 
with an air-tight seal. Never pour liquid acetone down the 
drain, even if it is used or dirty. 

Very Small Quantity Generator Program  
By Appointment Only 
 (415) 330-1425 

Barbicide or 
Disinfectant 

As a cleaning agent to wipe 
surfaces, basins, and drains 

Follow directions on the label of the container. Usually okay to rinse down the drain if using a 
very small amount, and following the 
instructions on the container label 

Soaking or spilled liquid 
Barbicide (for disinfecting  
 tools and materials) 

Store in well marked plastic, metal, or glass container that has lid 
with an air-tight seal. Never pour liquid Barbicide down the 
drain, even if it is used or dirty. 
 
Never mix with acetone or any other solvent! 

Very Small Quantity Generator Program  
By Appointment Only 
(415) 330-1425 
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Safe Disposal of 
Nail Salon Hazardous Waste 
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Phòng tránh sự ô nhiễm / Pollution Prevention

• Dùng sản phẩm lau chùi an toàn hơn / Use safer 

cleaning products

• Thải bỏ vật liệu không cần một cách an toàn / Safely 

dispose of unwanted material

– Chương trình cho những cơ

sở có lượng rác ít / 

Very Small Quantity 

Generator Program (VSQG) 

in SF or CESQG in Alameda

County
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Questions?

Photos courtesy of: 

Cancer Prevention Institute of California

The Local Hazardous Waste Management Program in King County 

Washington

MorgueFile.com
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Healthy Nail Salon Recognition Program:

San Francisco Department of the Environment                                                    

415-355-3700

Collaborators

California’s Healthy Nail Salon Collaborative                                                     

213-385-5834 

Healthy Nail Salon Recognition Program:

Alameda County Environmental Health                                                   

510-567-6770

Additional Contact Info
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Disclaimer

The information contained in this training is provided for the convenience of the

viewer. The City and County of San Francisco does not guarantee the

accuracy, adequacy, completeness or usefulness of any information contained

in this training. While the Department of the Environment has made every effort

to ensure that such information is accurate, the appropriateness of these

techniques depends on the facts of your particular situation. Under no

circumstances will the The City and County of San Francisco be liable for any

actions taken or omissions made in reliance on any information contained here

nor shall the City and County be liable for any other consequences of such

reliance.
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415-355-3766


