
Ủy Ban Sức Khỏe Công Cộng Boston (Boston Public Health Commission): Danh 

Mục Kiểm tra Diệt Trùng Trong Tiệm Lảm Móng 
 

Hàng ngày, hãy in ra và hoàn tất bản danh mục kiểm tra này. Nó sẽ giúp bạn và các nhân viên của bạn đảm 

bảo rằng tiệm lảm móng của bạn đang hoạt động đúng theo quy định của Ủy Ban Sức Khỏe Công Cộng Boston.  

Các mục trong danh mục này là những gì mà các thanh tra viên sẽ xem xét khi kiểm tra tiệm làm móng của bạn.  
 

Giấy Tờ: 

 Giấy phép còn hiệu lực của Ủy Ban Sức Khỏe Công Cộng Boston  

 Giấy phép hiện tại của Hội Đồng Thẩm Mỹ MA (MA Board of Cosmetology) được treo công khai 

 Thông báo về sức khỏe công cộng được dán và trình bày theo quy định 

 Phiếu an toàn hóa chất (SDS) đối với tất cả các hóa chất được trưng bày trong tiệm và lưu trữ ở những nơi các 

nhân viên có thể tiếp cận 

 Sổ niên giám cần phải thường xuyên cập nhật khi sử dụng lò khử trùng bằng hơi nóng khô hay nồi hấp 

 

Các Vật Liệu và Thiết Bị: 
 

 Tất cả các hộp đựng hóa chất đều được dán nhãn hiệu ghi rõ nội dung 

 Tất cả các hộp đựng hóa chất đều được đóng lại khi không sử dụng 

 Có tủ thích hợp đựng các chất dễ cháy để bảo quản hóa chất, có dán nhãn hiệu 

 Trang bị bộ sơ cứu đầy đủ 

 Bồn rửa mắt hoạt động tốt (không để trong phòng tắm) 

 Chai rửa mắt còn hạn sử dụng 

 Các bồn rửa tay được giữ trong tình trạng sạch sẽ 

 Các bồn rửa tay có sẵn xà bông 

 Các bồn rửa tay có sẵn khăn lau dùng một lần 

 Có sẵn găng tay cao su latex và/hoặc nitrile cho các nhân viên 

 Các nhân viên sử dụng găng tay cao su latex và/hoặc nitrile khi làm việc với khách hàng 

 Các dụng cụ sạch hoặc dụng cụ mới được bảo quản trong các hộp hoặc các tủ đóng/mở được. 

 Khăn sạch được bảo quản trong hộp hoặc  tủ đóng/mở được. 
 

Thực Hành & Tình Trạng Diệt Trùng: 
 

 Có một máy diệt trùng nhiệt khô hoặc nồi hấp diệt trùng 

 Diệt trùng các dụng cụ bằng kim loại, sử dụng nhiều lần bằng máy diệt trùng nhiệt khô hoặc nồi hấp diệt trùng 

 Vứt bỏ những đồ vật sử dụng một lần đã sử dụng qua, như các miếng kep chần, các cục bông, gòn đá kỳ, cục trà 

nhám giũa mài kim loại, dép xỏ ngón (flip flops) 

 Làm sạch sẽ các bàn làm móng 

 Làm sạch sẽ các bồn rửa chân, kể cả bộ lọc 

 Cần có và sử dụng Cơ Khí tổng quát thông hơi để mang không khí trong lành ngoài trời và thông hơi trong tiệm ra 

bên ngoài, cũng như đường dẫn ống thông hơi tại mỗi trạm làm móng tay và mỗi trạm làm móng chân, theo như 

bộ luật xây dựng tiểu bang (yêu cầu lập tức các tiệm đã nhận được giấy phép lần đầu tiên từ BPHC sau ngày 17 

tháng 10, 2013 và tất cả các tiệm cho tới tháng 10, 2018) 

 Không sử dụng thuốc tẩy, cồn, chất khử trùng y tế để tiệt trùng các dụng cụ kim loại 
 

Đảm bảo LOẠI BỎ tất cả những vật dụng sau khỏi salon: 
 

 Các hộp đèn UV (UV light box) 

 Nhang, nến, hút thuốc, hoặc các ngọn lửa bộc phát  

 Các dụng cụ cạo da chai kiểu dao cạo hoặc bảo da.  

 Phoóc môn, formaldehyde, chất MMA, phèn, chất làm se dừng que, hình dạng cục 
 

Ghi chú: 
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Ngày Hoàn Tất Danh Mục Kiểm tra: ______________          Ký tắt: _____ 


