Phòng ngừa Nhiễm trùng và Kiểm soát các cách Thực hành Tốt nhất cho các Cơ sở Dịch vụ Thân thể ▪
Tờ Thông Tin

Sơn sửa Móng tay, Móng chân và
Phương pháp Điều trị Móng
Để bổ túc thêm cho các Yêu cầu Tổng quát và về Hoạt động

Trước khi Phục vụ:
• Móng tay của khách hàng phải được kiểm tra về sự biến màu.
• Nếu có sự biến màu vàng-xanh hoặc màu khác, không được phục dịch vụ. Hãy khuyên khách hàng đi
gặp một bác sĩ.
• Không được trị cho một khách hàng khi họ có thể bị nấm mốc hoặc nấm ở móng tay.

Bạn không cần phải nhìn thấy máu hoặc chất dịch cơ thể trên các dụng cụ thì mới biết là vật dụng
đó có bị nhiễm trùng.

Thiết bị cho Dịch vụ Làm Móng tay:
• Tất cả các thiết bị cho dịch vụ làm móng tay (ví dụ như các cây dũa bằng kim loại, thủy tinh, thép không rỉ,
mũi khoan dùng lại được, kìm cắt, kìm bấm, bàn chải) phải được rửa sạch và khử trùng (mức độ trung bình
cho đến mức độ cao) sau mỗi khách hàng.
• Các lưỡi dao cạo dùng để làm móng chân phải là loại được đóng gói sẵn và sử dụng một lần
• Vứt bỏ ngay các lưỡi dao cạo vào một hộp để đựng vật sắc nhọn được chấp nhận
• Các hộp đựng vật sắc nhọn được chấp thuận phải để tại nơi sử dụng các vật sắc nhọn
• Các thiết bị và dụng cụ không rửa sạch và khử trùng được đúng cách sau mỗi khách hàng phải là loại dùng
một lần (ví dụ: khối foam hoặc lõi xốp và các dũa, đá Hindu, đá bọt, miếng chà nhám) phải được vứt bỏ sau
mỗi lần sử dụng
• KHÔNG được phép lưu trữ các món hàng cá nhân dùng một lần của khách hàng (dùng một lần) để sử
dụng trong tương lai
• KHÔNG được phép dùng các thiết bị/món hàng do khách hàng đem đến để dùng cho khách hàng
• Dũa cho bàn chân phải được rửa sạch bằng bàn chải và thuốc khử trùng ở mức trung bình cho đến mức
đổ cao sau mỗi khách hàng. Nếu chất véc ni không còn kín nữa, dũa cho bàn chân phải bị hủy bỏ
• “Máy tiệt trùng tia cực tím" không được chấp thuận để khử trùng. Các máy này có thể được sử dụng để làm
chỗ cất các dụng cụ đã được rửa sạch và khử trùng.

Bồn Ngâm chân có Nước luân lưu / Spas 
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Phòng ngừa Nhiễm trùng và Kiểm soát các cách Thực hành Tốt nhất cho các Cơ sở Dịch vụ Thân thể
▪ Tờ Thông Tin

Các Bồn Ngâm chân có Nước luân lưu / Spa
Để bổ túc thêm cho các Yêu cầu Tổng quát và về Hoạt động

*** Khách hàng nào có vết đứt trên chân của họ không được dùng bồn ngâm chân ***
Một số dịch vi trùng lao đã được liên kết đến việc rửa sạch và khử trùng không đúng cách cho các bồn ngâm
chân có nước lưu hành / spas. Để ngăn ngừa sự nhiễm trùng, các bước sau đây phải được tuân theo:

Giữa mỗi lượt khách hàng:
• Xả hết nước trong bồn ngâm chân.
• Đổ bột giặt và nước vào bồn ngâm chân cho đến quá lằn mực nước, và cho dung dịch luân lưu và rửa
sạch bồn ngâm chân với một bàn chải.
• Đổ dung dịch làm sạch ra hết
• Đổ nước sạch vào bồn ngâm chân và cho luân lưu nước tráng.
• Đổ nước tráng ra hết.
• Đổ thuốc tẩy rửa loại trung bình (ví dụ dung dịch thuốc tẩy 1:50 *) vào bồn ngâm chân và cho luân lưu
dung dịch, sau đó để yên ít nhất 10 phút.
* CHÚ Ý: Một bồn ngâm chân điển hình chứa 20 lít nước. Để có được dung dịch thuốc tẩy 1:50, sử dụng 20 lít
nước và 404 ml. thuốc tẩy (vào khoảng khối lượng của một chai nước uống nhỏ).

Đến cuối ngày:
Xả hết nước trong bồn ngâm chân.
Tháo gỡ cái nắp của miếng lưới luân lưu ra khỏi bồn.
Lấy ra bất kỳ mảnh vụn nào đã thu thập được.
Rửa sạch miếng lưới thật kỹ bằng xà phòng và nước.
Xả bằng nước sạch.
Lắp miếng lưới trở lại vào bồn.
Đổ bột giặt và nước vào bồn ngâm chân cho đến quá lằn mực nước và làm lưu hành chất dung dịch.
Đổ chất dung dịch làm sạch ra hết.
Đổ nước sạch vào bồn ngâm chân và lưu hành nước tráng.
Đổ nước tráng ra hết.
Đổ thuốc tẩy loại trung bình vào bồn ngâm chân và làm cho luân lưu dung dịch, sau đó để yên ít nhất 10
phút.
Nếu sử dụng một chất khử trùng khác hơn là thuốc tẩy, nó phải có hiệu quả chống lại các vi trùng loại
mycobacteria (lao và phong cùi) và được sử dụng theo chỉ thị về nồng độ và thời gian tiếp xúc của nhà sản
xuất để giết vi trùng
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•
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•
•
•
•
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•

Nếu một bồn ngâm chân mà không có một hệ thống lưu hành được sử dụng, thì sau đó nó phải được làm
sạch và khử trùng bằng chất tẩy trùng mức trung bình giữa mỗi lượt khách hàng. Một cách khác là sử dụng
một lớp lót bằng nhựa mới dùng một lần cho mỗi khách hàng.
Sơn sửa Móng tay, Móng chân và Phương pháp Điều trị Móng tay 
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