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Tiệm Móng Tay Lành Mạnh Vùng Vịnh



Phần

Chương trình Chứng nhận

Tiệm Móng Tay Lành Mạnh

là gì? 



Thông gió

đúng cách

Cách làm

việc an toàn

hơn

Sản phẩm

an toàn hơn

Chương trình Chứng nhận Tiệm Móng Tay Lành

Mạnh



• Tăng cường sức khỏe và
an toàn cho nhân viên và 
khách hàng

• Cải thiện môi trường làm 
việc trong tiệm

Sức
khỏe

Lợi ích của sự chứng nhận



• Năng suất của nhân viên 

• Thu hút khách hàng nhiều
hơn

Kinh tế

Lợi ích của sự chứng nhận



• Tái chế và tái sử dụng để 
giảm số lượng rác

• Thải ra ít hơn lượng hóa
chất độc hại trong không
khí, nước, và đất đai

Môi
trường

Lợi ích của sự chứng nhận



Các bước cần thực hiện để được chứng nhận

Đăng ký chính thức

Điền đơn gia nhập

Hoàn tất các điều kiện của chương trình

Tham dự buổi huấn luyện

Điền đơn đăng ký



Điều kiện của chương trình   

Dùng nước sơn không chứa Bộ 3 Độc Tố



Điều kiện của chương trình

Dùng thuốc tẩy sơn an 
toàn hơn

– Thuốc thuộc dạng Acetone 

– Thuốc không làm từ Ethyl 

Acetate



Điều kiện của chương trình

Không dùng thuốc làm loãng sơn trừ khi

thật sự cần thiết, nếu phải dùng thì

– Thuốc KHÔNG có chất Toluene 

– Thuốc KHÔNG có chất Methyl Ethyl 

Ketone (MEK)



Điều kiện của chương trình

Cần đeo găng tay bất cứ khi nào sử dụng

những sản phẩm làm móng

– Tốt hơn nên dùng găng tay loại NITRILE  

– Cần nhất khi làm móng giả



Điều kiện của chương trình

Cần cải thiện điều kiện thông gió

Dành một khu vực riêng biệt để làm móng giả

và thông gió khu vực này đúng cách



Điều kiện của chương trình

Gắn máy lọc không khí trong vòng 1 năm sau khi

đăng ký vào chương trình (tiệm có làm móng giả)*   

* Máy phải được Sở Môi trường

SFE chấp thuận



Điều kiện của chương trình

Tất cả mọi người trong tiệm - chủ, thợ, quản lý, 

nhân viên tiếp khách, gồm tất cả những ai được

trả lương hoặc làm việc theo dạng hợp đồng -

cần được huấn luyện bởi Sở Môi Trường

San Francisco



Điều kiện của chương trình

Nếu có sản phẩm khác an toàn hơn những sản

phẩm đang sử dụng, tiệm phải sẵn sàng sử dụng

các sản phẩm móng giả này khi Sở Môi Trường

đề nghị.



Điều kiện của chương trình

Không sử dụng những sản phẩm khách mang

đến, trừ khi chúng đạt tiêu chuẩn của chương trình 



Tóm tắt 9 Điều kiện

1. Dùng nước sơn không có Bộ 3 Độc Tố

2. Dùng nước tẩy sơn móng tay an toàn hơn, thuộc dạng Acetone

3. Không dùng nước làm loãng sơn trừ khi thật cần thiết. KHÔNG có 

chất Toluene và Methyl Ethyl Ketone (MEK)

4. Cần phải đeo găng tay bất cứ khi nào sử dụng sản phẩm làm móng 

tay 

5. Dành một khu vực riêng biệt để làm móng giả và thông gió khu vực 

này đúng cách 

6. Gắn hệ thống thông gió trong vòng 1 năm sau khi đăng ký vào 

chương trình (tiệm có làm dịch vụ móng giả)

7. Huấn luyện nhân viên trong tiệm qua hướng dẫn của Chương Trình

Tiệm Móng Tay Lành Mạnh

8. Cam kết sử dụng sản phẩm móng giả an toàn hơn

9. Không sử dụng sản phẩm khách mang vào, trừ khi chúng đạt tiêu 

chuẩn của chương trình 



9 Criteria



Phần

Chọn hóa chất an toàn hơn



Nhiều hóa chất trong tiệm có thể gây hại cho

Nhân viên Khách hàng Môi trường



Hóa chất thường xâm nhập qua 3 đường

Hít thở qua mũi

Ăn uống qua miệng

Thấm qua da

Văng vào mắt



ở

Không rửa tay

Uống

Ăn

Ăn uống

3 đường hóa chất thường xâm nhập

Mũi

Miệng

Bệnh suyễn

Ung thư

Thấm vào

Da ngứa và rát bỏng

Da nổi lác
Dị ứng da

Vô tình ngộ độc
hoặc chết

Chóng mặt

Da

Mắt



Hóa chất có thể ảnh hưởng đến thai nhi
H

ó
a

c
h

ấ
t

Hệ thần kinh

Học hành khó khăn 

Dị tật bẩm sinh

Bất thường ở xương mặt



Nước sơn móng tay

Thuốc tẩy sơn

Thuốc làm loãng sơn

Thuốc làm cứng móng tay

Sản phẩm đắp móng giả

Thuốc sát trùng và sản phẩm lau chùi

Sản phẩm nào có chứa hóa chất?
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Chóng mặt

Ngứa hoặc chảy nước mắt*

Khó thở

Da đỏ mẫn, tấy lên

Ảnh hưởng do tiếp xúc với hóa chất
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i
Bệnh suyễn

Bệnh ung thư

Sinh con bị nhẹ cân

Ảnh hưởng do tiếp xúc với hóa chất



Chọn những hóa chất an toàn hơn

Chọn những sản phẩm móng tay không chứa Bộ 3 Độc Tố



• Ảnh hưởng hệ thần kinh trung
ương

• Gây khó chịu cho mắt, cổ
họng và phổi

• Độc hại cho bộ phận sinh sản

Chất độc Toluene (thô-lu-in) 



• Gây khó chịu cho mắt, mũi, họng

• Khó chịu về đường hô hấp

• Bệnh suyễn

• Da bị mẫn đỏ

• Bệnh ung thư

• Giảm khả năng thụ sinh

Chất độc Formaldehyde (phò-máo-đơ-hài)



• Gây hại cho chức năng của 
tuyến giáp

• Có liên quan đến những trở 
ngại về đường sinh sản

• Giảm số lượng tinh trùng ở 
đàn ông

Chất độc Dibutyl Phthalate (đài-bíu-đô tha-lầy)



Thuốc tẩy nước sơn

Dùng thuốc tẩy nước sơn an toàn hơn, chẳng hạn

như loại có chứa Acetone và Ethyl Lactate 



Thuốc làm loãng sơn

Không dùng thuốc làm loãng sơn, trừ khi thật

sự cần thiết. Nếu bắt buộc phải dùng, thì nên

dùng loại:

– Thuốc KHÔNG có chất Toluene 

– Thuốc KHÔNG có chất Methyl Ethyl 
Ketone (MEK) 



• Gây khó chịu cho da, mắt, mũi và cổ
họng

• Gây khó chịu trong phổi

• Gây nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn
và bất tỉnh

• Làm tê ngón tay và ngón chân

• Gây tổn hại đến sự phát triển của thai
nhi

• Làm tổn thương nội tạng trong cơ thể  

Chất độc Methyl Ethyl Ketone (mé-thồ é-thồ ki-tồn)

methyl ethyl 

ketone

(MEK)
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Thông tin về sản phẩm

Thành phần

Nguy hiểm

Biện pháp phòng ngừa & cách tiếp xúc với
các hoá chất nguy hiểm

Cần làm gì trong trường hợp khẩn cấp

ờ ữ ệ ề ậ ệ



Giữ tờ SDS mới nhất trong tiệm

• Luật pháp bắt buộc phải có tờ này  

• Bảo đảm tất cả nhân viên biết cách đọc và cách tiếp 

xúc, xử lý hóa chất nguy hiểm

– Cách tiếp xúc, xử lý ra sao

– Cách lưu trữ ra sao

– Cách thải bỏ ra sao



• Lấy tờ SDS từ nhà phân phối hoặc tiệm bán lẻ

• Đọc và hiểu rõ tờ này

• Giữ những tờ SDS mới nhất ở chung một nơi

• Sở Môi Trường sẽ kiểm tra tờ SDS khi đến

thăm tiệm

Giữ tờ SDS mới nhất trong tiệm



Làm thế nào ngăn ngừa hoặc hạn chế tối thiểu sự tiếp

xúc với hóa chất

• Các biện pháp an toàn & 
phòng ngừa thích hợp

• Lưu trữ đúng cách 

• Thải bỏ đúng cách  



Phòng cháy

• Lưu trữ đúng cách  

• Không trộn lẫn hóa chất

• Giữ hóa chất xa nguồn nhiệt

• Lắp đặt máy báo động khói

• Không hút thuốc trong tiệm  



Lưu trữ hóa chất

• Giữ tất cả hóa chất trong chai lọ đóng kín và nhãn hiệu rõ ràng

• Đóng chặt nắp chai khi không dùng đến

• Sử dụng chai nhỏ với dung lượng thích hợp để dùng hàng ngày

• Đừng trộn lẫn các hóa chất nguy hiểm

• Lưu trữ hóa chất cách xa nơi ăn hoặc trữ đồ ăn ít nhất 5 mét



Giảm mùi hóa chất

Trong ngày làm việc:    

• Giữ rác có thấm nước đắp bột trong bao đóng kín

• Bỏ rác bông gòn thấm Acetone hoặc thấm thuốc loãng sơn vào hộp
đóng kín

Cuối ngày làm việc, bỏ tất cả những bao/ hộp rác này vào thùng rác



Thải bỏ hóa chất

• Thải bỏ rác hóa chất trong thùng rác kim loại

có nắp tự động

• Lúc nào cũng đóng kín nắp thùng rác

• Thay bao rác mỗi ngày



Xử Lý Chất Thải Độc Hại



Phần 3  

An toàn và 

Bảo vệ Sức Khỏe



Hướng dẫn quan trọng về sức khỏe và an toàn

• Dùng những thiết bị bảo vệ cá nhân

• Để ý đến môi trường xung quanh
P

• Sau mỗi khách hàng, rửa dụng cụ với xà bông và 

nước, sau đó là thuốc sát trùng



Hướng dẫn quan trọng về sức khỏe và an toàn

• Thông gió trong tiệm

• Nghỉ giải lao nhiều lần trong ngày

• Không bao giờ ăn uống trong khu vực làm việc

của tiệm



Thiết bị bảo vệ cá nhân là gì? 

Găng tay nhựa Nitrile 

Áo dài tay

Kiếng bảo vệ mắt

Khẩu trang



Tại sao nên mang găng tay nhựa Nitrile?

Giảm sự tiếp xúc với bụi và hóa chất

Bảo vệ da khỏi bị

• Bỏng

• Tấy rát, khó chịu

• Dị ứng da

Nếu bạn cần dùng Acetone trong một thời gian lâu, hãy sử dụng
găng tay nhựa Latex ă ề ớ



ấ ệ ấ ị ổ ươ
Signs of skin damage

• Da quá khô

• Da bị mẫn, nổi hột

• Da bị ửng đỏ hoặc nóng

• Da lở loét hoặc đóng vảy



Lúc nào bạn cũng nên mang găng tay khi sử dụng:

• Nước sơn móng tay

• Thuốc làm loãng sơn 

• Thuốc đắp bột

• Thuốc làm cứng móng

• Thuốc tẩy sơn

Nên thường xuyên thay găng tay khi dùng thuốc tẩy sơn

Găng tay



Găng tay

Nếu bạn cần biết thêm về găng tay: 

• Hỏi tiệm bán supply  

• Hỏi đại lý phân phối

• Xem trong tờ SDS 



Găng tay

Hãy nhớ thay găng tay

• Sau mỗi khách hàng

• Khi dùng thuốc tẩy nước sơn



Áo dài tay

• Bảo vệ da tránh hóa chất văng đổ

• Nếu bị đổ lên người, cần:    

 Thay đồ ngay lập tức

 Rửa da sạch

 Đọc tờ SDS để biết thêm chi tiết



Tại sao nên mang kiếng bảo vệ mắt? 

Để bảo vệ mắt tránh khỏi:

• Hóa chất văng đổ

• Móng tay văng ra khi cắt

• Bụi lúc mài dũa móng tay

• Bụi lúc dũa móng bột



Chọn loại kiếng bảo vệ mắt

• Kiếng bảo vệ an toàn

– Gọng bằng kim loại hoặc nhựa

– Tròng kiếng chống được va chạm

Mắt kiếng

– Che chắn mắt và khu quanh mắt

– Chống lại bụi, va chạm, và nước văng đổ

• Tất cả loại kiếng nào mới bảo vệ mắt hay mặt đều
phải đạt tiêu chuẩn ANSI Z87.1-1989    



Tại sao nên mang khẩu trang N95?



Tại sao nên mang khẩu trang N95?  

• Giảm tiếp xúc với bụi

• Giảm tiếp xúc với mùi hơi nồng, không có tác

dụng với mùi hơi kim loại

• Giảm sự khó chịu vì bệnh suyễn và viêm phổi



Khi nào nên mang khẩu trang N95

1.Chuẩn bị và trong lúc đắp bột

2.Mài, gọt, dũa và gỡ móng

3.Sang chất lỏng từ bình này qua bình

khác



Phải sử dụng khẩu trang đúng cách 

• Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất

• Đọc tờ SDS để biết khẩu trang được dùng
cho hóa chất loại gì 



Mặt nạ

• Mặt nạ có thể lọc hơi hóa chất

• Nhân viên bị bệnh đường hô hấp mãn tính nên
sử dụng

• Kích thước mặt nạ cần được định đúng cho 
mỗi người bởi nhân viên y tế

• Xin liên lạc cơ quan OSHA để biết thêm chi tiết



Để ý môi trường xung quanh

• Bảo đảm các nắp đậy đều được vặn kín

• Nếu có mùi nặng

 Kiểm tra thiết bị thông gió, luôn lắng nghe

nếu máy đang hoạt động bình thường

 Di chuyển mọi người ra khỏi tiệm



Luôn luôn chú ý

• Giúp tránh tai nạn

• Giảm thương tích

• Tiệm hoạt động được trôi chảy



Phòng ngừa bệnh lây nhiễm

• Rửa sạch tay, dụng cụ và lau chùi nơi làm việc

trước và sau mỗi khách hàng

• Để mang lại hiệu quả, thuốc sát trùng phải nằm

qua khỏi bề mặt của dụng cụ và bồn ngâm chân

ít nhất 10 phút



Phòng ngừa bệnh lây nhiễm

• Không bao giờ dùng dụng cụ riêng của 

khách

• Bỏ những dụng cụ không phải kim loại vào 

thùng rác

• Không sử dụng lại các dụng cụ này



Phòng ngừa bệnh lây nhiễm



Những cách khác phòng ngừa lây nhiễm

Other ways to prevent infection  

• Viêm gan B là bệnh do nhiễm virus của gan và là

nguyên nhân đứng đầu của bệnh ung thư gan.

Hepatitis B is a viral infection of the liver and is the 

leading cause of liver cancer.

• 10-20% người dân di cư Việt Nam bị ảnh hưởng 

bởi bệnh này.

10-20% of Vietnamese immigrants affected by it.

• Truyền qua đường máu bị ô nhiễm và từ mẹ 

sang con.

Transmitted through contaminated blood and from 

mother to child.



Những cách khác phòng ngừa lây nhiễm

Other ways to prevent infection  

• Đa số không biết mình có mang bệnh

Most do not know they have it.

• Có dịch vụ kiểm tra và chích ngừa miễn phí cho

viêm gan siêu vi B

Free testing and vaccines for Hepatitis B virus (HBV) are 

available.

• Gọi số (415) 554-2638 ngay hôm nay!

Call (415) 554-2638 today!



Thông gió

Thải đi khí độc = Thông gió

Tăng cường dòng lưu thông

của không khí rất quan trọng



Thông gió

Có 2 cách thông gió:

1. Hệ thống thông gió tổng quát

2. Hệ thống thông gió tại chỗ



Thông gió tổng quát

• Hệ thống trung ương: lỗ

thông hơi trên trần nhà hoặc

tường

• Hút không khí mới từ bên

ngoài vào

• Thải đi không khí cũ bên

trong ra ngoài



Thông gió tổng quát

Quạt gắn trên cửa sổ

• Có thể đổi chiều thổi không 
khí   

• Có ít nhất 2 quạt trong tiệm   

• Nên đặt quạt ở 2 phía đối
diện của tiệm



Thông gió nơi làm việc

Hệ thống thông gió tại nơi làm 

việc có thể là:

- Máy thông gió đặt bàn

- Máy lọc khí bằng than có thể 

di chuyển được



• Một số bàn có bộ phận lọc bụi

• Một số bàn có thể khử mùi hóa chất

• Không thải khí gần cửa tiệm

Hệ thống bàn hút



Hệ thống lọc không khí bằng bột than

• Khí đi qua miếng lọc bằng than 

• Thải ra không khí đã được lọc 

• Miếng lọc cần được thường xuyên

thay hoặc quét sạch



Đừng dùng quạt để bàn

• Quạt có thể thổi khí bẩn vào mặt bạn hoặc khách hàng

• Không loại trừ được những hơi khí độc hại

• Có thể gây cháy với thuốc hòa loãng

• Không hiệu quả

• Không nên dùng



Một vài quan tâm khác về an toàn

• KHÔNG ăn hoặc uống trong tiệm 

• Bụi từ móng bột, gel, và móng tay rất có hại

• Chúng có thể rớt lên hay thấm vào thức ăn



Tại sao nên nghỉ giải lao?

• Để hít thở không khí trong lành

• Để thư giãn mắt

• Để giảm nguy cơ bị thương
vì cử động lặp đi lặp lại



Tiếp xúc với hóa chất

Theo Luật, chủ tiệm phải thông báo cho nhân viên biết nếu có 
sự tiếp xúc với chất độc hại.  

Nguy cơ ảnh
hưởng đến sức
khỏe của sản

phẩm và vật liệu
dùng ở cơ sở

Có thể xem và 
biết nơi lưu trữ tờ
MSDS của tất cả

các sản phẩm

Khuyến khích
(dùng) bất cứ thiết
bị bảo vệ cá nhân

nào



Sổ ghi chú về sức khỏe và an toàn

Tất cả mọi sổ ghi chú phải có khi nhân viên đến

hỏi, trong vòng 5 năm vừa rồi bao gồm

• Khách hàng bị thương hay bị bệnh

• Nhân viên bị thương hay bị bệnh



Môi trường làm việc lành mạnh

Nơi làm việc phải được lành mạnh và an toàn:

• Nhân viên có quyền từ chối không làm việc

• Phải sửa đổi tình trạng không lành mạnh trước khi
nhân viên trở lại làm việc

• Tiền phạt rất nặng nếu không sửa đổi tình trạng



Luật Lao Động

ồ
ề

ứ ỏ

Chủ tiệm và nhân viên cần hiểu Luật Lao Động của Liên bang và Luật
của tiểu bang California 



Phần 4

Làm xanh tiệm



Tại sao làm xanh tiệm lại quan trọng? 

Tốt cho 
sức khỏe

Tiết kiệm tiền
Tốt cho 

môi trường



Giảm số lượng rác thải

• Càng tái chế và phân loại rác compost thì bạn sẽ tiết

kiệm tiền càng nhiều

• Trả tiền tương xứng với lượng rác thải đi



Tiết kiệm năng lượng

• Tiết kiệm điện bằng cách sử

dụng đèn huỳnh quang

• Để có một cuộc viếng thăm miễn

phí, xin liên lạc chương trình San 

Francisco Energy Watch Program



Tiết kiệm nước

• Nhận và gắn thiết bị tiết kiệm nước miễn phí

• Gắn bồn vệ sinh sử dụng ít nước

• Để có một buổi viếng thăm và trợ giúp về 

hoàn trả tiền, xin liên lạc chương trình SF 

Public Utilities Commission Water Wise 
Evaluation Program 



Phòng tránh sự ô nhiễm

• Dùng sản phẩm lau chùi an toàn hơn

• Vật liệu không còn sử dụng nên thải

bỏ một cách an toàn

 Chương trình cho những cơ

sở có lượng rác ít ở San Francisco 
hay ở quận Alameda



ỏ














