
61G5-20.002(2) – Các Đòi Hỏi của Tiệm Làm Móng.  

Mọi dụng cụ làm móng chân phải được tiệt trùng và khử trùng đúng cách. Mọi máy móc làm móng chân phải 
được chùi rửa sau khi phục vụ cho mỗi khách hàng, vào cuối ngày làm, và vào cuối tuần bằng các sản phẩm 
khử trùng thích hợp. Tiệm làm móng phải giữ một sổ ghi chi tiết mọi thủ tục chùi rửa và khử trùng tại khu vực 
làm móng chân và phải được mở ra cho khách hàng hoặc một kiểm tra viên của ban ngành xem. 

Toàn bộ bản văn về điều lệ đã sửa đổi được nêu dưới đây.  

61G5-20.002(2) – Các Ðòi Hỏi của Tiệm Làm Móng.  

(g) Tiệt Trùng Và Khử Trùng Dụng Cụ Làm Móng Chân:  

Các thủ tục lau chùi và khử trùng sau đây phải được dùng cho bất cứ dụng cụ làm móng chân nào có chứa 
nước, bao gồm bồn rửa, tô, chậu, bồn nước khoáng không có ống nước, và bồn nước khoáng sủi bọt:  

1. Sau khi phục vụ cho mỗi khách hàng, mọi dụng cụ làm móng chân phải được chùi rửa bằng xà bông ít sùi 
bọt hoặc chất tẩy rửa với nước để lấy đi tất cả các chất cáu cặn nhìn thấy được, sau đó khử trùng bằng thuốc 
khử trùng diệt vi khuẩn, diệt nấm, diệt siêu vi cấp độ dùng trong bệnh viện có đăng ký với EPA dùng theo chỉ 
dẫn của nhà chế tạo trong ít nhất là mười (10) phút. Nếu bồn nước khoáng không có ống nước dùng rửa chân 
có bàn để chân, bàn này cần được lấy ra và vùng phía bên dưới nó phải được chùi, xối rửa và lau khô.  

2. Vào cuối mỗi ngày sử dụng, sẽ phải dùng các thủ tục sau đây:  

a. Mọi lưới chắn để lọc trong bồn nước khoáng rửa chân có sủi bọt hay các chậu cho mọi loại nước khoáng rửa 
chân phải được làm vệ sinh. Tất cả cáu cặn nhìn thấy được ở lưới chắn và vật lồng vào phải được lấy ra và 
chùi rửa bằng xà bông hoặc thuốc tẩy ít bọt và nước. Đối với các hệ thống không có ống nước, các thành phần 
phụt nước hoặc bàn để chân phải được tháo ra và chùi rửa và lấy ra các cáu cặn. Lưới chắn, chỗ phụt nước, 
hoặc bàn để chân phải được nhúng hoàn toàn vào thuốc khử trùng diệt vi khuẩn, diệt nấm, diệt siêu vi, và diệt 
khuẩn hình que cấp độ dùng trong bệnh viện có đăng ký với EPA được sử dụng theo các chỉ dẫn của nhà chế 
tạo. Lưới chắn, chỗ phụt nước, hoặc bàn để chân phải được thay sau khi hoàn tất khử trùng và hệ thống được 
xối rửa bằng nước ấm và bằng xà bông ít bọt trong 5 phút, xối rửa, và tháo nước.  

b. Sau khi các thủ tục nêu trên đã hoàn tất, nước sạch cần được đổ vào bồn rửa và cho vào đúng số lượng 
thuốc khử trùng đã đăng ký với EPA. Dung dịch này phải được luân chuyển qua hệ thống nước khoáng rửa 
chân trong 10 phút và sau đó tắt máy đi. Dung dịch này vẫn phải được để trong bồn rửa ít nhất là từ 6 tới 10 
giờ. Trước khi dùng lại thiết bị, hệ thống bồn rửa phải được tháo nước ra và xối bằng nước sạch.  

3. Mỗi tuần một lần, tiếp theo sau việc hoàn tất các thủ tục chùi rửa theo yêu cầu vào cuối ngày, phải đổ vào 
bồn rửa một dung dịch nước có pha một muỗng cà phê 5.25% thuốc tẩy cho mỗi ga lông nước. Dung dịch này 
phải được luân chuyển qua hệ thống nước khoáng trong từ 5 tới 10 phút và sau đó vẫn phải để dung dịch trong 
bồn rửa, ít nhất 6 giờ. Trước khi dùng, hệ thống phải được tháo nước ra và xối nước.  

4. Một hồ sơ hoặc sổ ghi có ngày giờ của tất cả các thủ tục chùi rửa và khử trùng móng chân phải được tiệm 
làm móng ghi lại và giữ tại khu vực làm móng chân và phải để cho khách hàng hoặc một kiểm tra viên của Ban 
Ngành xem xét khi có yêu cầu.  

Xin chắc chắn rằng quý vị tuân thủ.  
 


