Phòng ngừa Nhiễm trùng và Kiểm soát Thực tiễn Tốt nhất cho việc Thiết lập các Dịch vụ Cá nhân ▪ Tờ
Thông Tin

Tẩy Lông
(Bao gồm cả Tẩy lông bằng Sáp, bằng Đường, bằng Sợi chỉ)
Để bổ túc thêm cho các Yêu cầu Tổng quát và về Hoạt động

Trước khi làm dịch vụ:
• Kiểm tra làn da. Không được trị da bị viêm, bị nứt hoặc bị nhiễm trùng hoặc da bị phát ban.
• Thực hiện vệ sinh cho bàn 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:
•

Tất cả các sản phẩm (ví dụ như sáp, đường, sợi chỉ, bột, vv) phải được dùng theo cách nào để không làm
ô nhiễm các phần còn lại. Những sản phẩm này không được sử dụng lại.

•

Các cây bôi hoặc thanh gỗ đã dùng rồi không bao giờ được kê trên các bình sáp vì khi nhỏ giọt xuống nó
có thể gây ô nhiễm cho sáp còn lại. Không bao giờ nhúng vào lần thứ hai!

•

Cây bôi sáp dùng để lăn sáp lên da phải được loại bỏ sau mỗi lần tiếp xúc với khách hàng.

•

Các thiết bị và dụng cụ không thể làm sạch và khử trùng được đúng cách giữa mội lượt khách hàng phải là
loạii dùng một lần (ví dụ như cây bôi bằng gỗ, bông gòn, tăm bông, vải sa, khăn giấy, chỉ, v.v).

•

Các thiết bị và dụng cụ tái sử dụng phải được làm sạch và khử trùng giữa mỗi lượt khách hàng – tham
khảo với Sơ đồ về Chùi rửa, Khử trùng và Tiệt trùng
Ví dụ: nhíp, kéo, cây lăn tái sử dụng - khử trùng ở mức độ trung trung bình cho đến mức độ cao
ghế, tựa đầu, đèn/nguồn ánh sáng phóng to - khử trùng ở mức độ thấp

•

Giấy lót loại sử dụng một lần hoặc vải lanh sạch có thể được sử dụng để trải lên mặt bàn/giường để nhổ
lông. Lớp giấy lót hoặc vải lanh sạch phải được gỡ bỏ và vứt bỏ (vải lanh có thể giặt được) sau mỗi lần sử
dụng và mặt bàn/giường phải được chùi sạch và khử trùng ở mức độ thấp vào cuối ngày hoặc sau mỗi
khách hàng nếu có tiếp xúc trực tiếp với bề mặt đó.

•

Tất cả các dụng cụ, thiết bị, và các món hàng sạch phải được lưu giữ một cách sạch sẽ và vệ sinh (ví dụ
như hộp có nắp, sáp được bao phủ, v.v) trong lúc không sử dụng.

•

Tất cả các dụng cụ/thiết bị/món hàng bị ô nhiễm với máu hoặc chất dịch cơ thể phải được khử
trùng ở mức độ cao - tham khảo Sơ đồ về Khử trùng và bích chương về Pha chế Thuốc tẩy Gia
dụng để làm Thuốc sát trùng.
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