
Dụng cụ dùng môt lần và
nhiều lần

 

Muốn tìm hiểu thêm về sự an toàn móng tay, thì hãy gọi cho Safe Shops chương trình này ở 617-534-5965 hãy lên mang
www.bphc.org/safenails.

 

Vứt bỏ dụng cụ dùng một lần
 

•Giũa móng/tấm bìa có mặt nhám (nail
files/emory boards) 

 •Những cục chà móng (buffers) 
 •Đá bọt (pumice stones) 

 •Đĩa đánh bóng bằng giấy nhám trên giũa
móng điện (sandpaper buffing disks on
electric files) 

 •Các que gỗ tẩy da (wood cuticle sticks)
 •Các que gỗ bôi sáp (waxing spatulas) 

 •Các bộ tách móng (toe separators) 
 •Dép xỏ ngón (flip flops) 

 

Khử trùng dụng cụ dùng nhiều lần
 

Quý vị chỉ có thể dùng các dụng cụ dùng một lần cho MỘT khách
hàng.

 

Sau khi quý vị dùng dụng cụ dùng một lần cho một khách hàng
nào đó, quý vị phải vứt những dụng cụ này đi hoặc tặng cho họ
mang về.

 

Ví dụ bao gồm: 
 

•Bấm móng tay (nail clippers)
 •Kềm cắt móng (nail scissors)

•Những cây giũa móng bằng
kim loại (metal nail files) 

 •Kềm cắt da (cuticle clippers) 
 •Cây đẩy da (cuticle pushers) 
 

Quý vị phải khử trùng các dụng cụ dùng nhiều lần
mỗi khi quý vị dùng những dụng cụ này.

 

Phải dùng máy khử trùng bằng nhiệt khô hoặc nồi
hấp để khử trùng dụng cụ dùng nhiều lần.

 

Quý vị KHÔNG được sử dụng:
 Máy tia cực tím hoặc thuốc khử trùng để khử trùng

các dụng cụ dùng nhiều lần.
 

KHÔNG được dùng dụng cụ bào da hay dụng
cụ cắt cục da chai

 
Quý vị KHÔNG BAO GIỜ được sử dụng những dụng cụ này,
ngay cả khi khách hàng tự mang theo.

 

Quý vị KHÔNG được giữ những dụng cụ này để dùng cho một
khách hàng khác cũng như không được dùng những dụng cụ này
cho cùng khách hàng trong những lần sau.

 

Quý vị chỉ có thể sử dụng dụng cụ dùng nhiều lần
cho nhiều khách hàng khác nhau sau khi đã khử
trùng dụng cụ.

 

Quý vị phải sử dụng dụng cụ MỚI dùng một lần cho mỗi khách
hàng.

 

Nếu trong tiệm của quý vị có máy tia cực tím, tiệm
của quý vị có thể không được thông qua sự kiểm tra
và quý vị có thể sẽ bị phạt.

 

Dụng cụ dùng nhiều lần là những dụng cụ về móng
làm bằng kim loại.

 

Dụng cụ dùng một lần không thể khử trùng, do đó sử dụng lại
những dụng cụ này có thể khiến cho khách hàng tiếp xúc phải vi
trùng có thể gây nhiễm trùng.

 

Ví dụ bao gồm: 
 

http://www.bphc.org/safenails

