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QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ MỞ CỬA TRỞ LẠI TRONG THỜI GIAN 

ĐẠI DỊCH COVID-19 DÀNH CHO CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI CUNG 

CẤP DỊCH VỤ HỚT TÓC VÀ LÀM TÓC 
 

CẬP NHẬT NGÀY 7 THÁNG MƯỜI, 2020 
 

Lưu ý: Vào thứ Sáu, ngày 28 tháng Tám, 2020, Tiểu Bang đã thông báo chuyển đổi từ Danh Sách Giám Sát sang Sơ Đồ 

Thực Hiện bốn cấp độ theo màu sắc để Mở Cửa Trở Lại An Toàn.  Tiểu Bang đã thay đổi các kế hoạch mở cửa trở lại 

đối với một số cơ sở thương mại và hoạt động, mở cửa một số cơ sở thương mại trước đó bị cấm và áp dụng các tiêu 

chuẩn mới đối với các cơ sở khác.  Tiểu Bang cũng khẳng định rằng các Viên Chức Y Tế địa phương có thẩm quyền áp 

dụng các giới hạn nghiêm ngặt hơn so với Tiểu Bang. 

 

Nếu có thể được, các Tiệm Hớt Tóc và Làm Tóc được khuyến khích cung cấp dịch vụ ở bên ngoài. 

MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU NÀY 

Tài liệu này đề ra các quy định hướng dẫn cho dịch vụ hớt tóc và làm tóc.  Quy định hướng dẫn này nhằm 

mục đích hướng đến một môi trường an toàn và sạch sẽ cho thợ hớt tóc và làm tóc và thân chủ. Liên lạc 

COVIDRecovery@acgov.org nếu quý vị có thắc mắc hay cần trợ giúp kỹ thuật. Để biết các nguồn thông tin trợ 

giúp kinh doanh, truy cập trang mạng https://covid-19.acgov.org/recovery.page.  

LƯU Ý: Kế Hoạch Mở Cửa Trở Lại của Quận Alameda phù hợp với Sơ Đồ Thực Hiện hướng tới Nền Kinh Tế 

An Toàn Hơn của Tiểu Bang, tuy nhiên có những mặt sẽ được Quận Alameda áp dụng các quy định nghiêm 

ngặt hơn Tiểu Bang. Quy định hướng dẫn nghiêm ngặt hơn sẽ có giá trị chi phối.  

CÁC YÊU CẦU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1. Lập và thực hiện Kế Hoạch Bảo Vệ cho Từng Cơ Sở Cụ Thể liên quan đến COVID-19 dựa trên các 

quy định hướng dẫn theo ngành của địa phương và Tiểu Bang. 

2. Huấn luyện nhân viên cách ngăn ngừa COVID-19, kiểm tra sàng lọc triệu chứng, sử dụng khẩu trang 

hoặc khăn che miệng và mũi, và tầm quan trọng của việc giãn cách tiếp xúc và thường xuyên rửa tay. 

3. Tiến hành kiểm tra sàng lọc triệu chứng cho tất cả các nhân viên và không cho phép các nhân viên có 

triệu chứng tới làm việc. Có thể tìm các công cụ kiểm tra sàng lọc trong mục Các Công Cụ và Nguồn 

Trợ Giúp dành cho các Cơ Sở Thương Mại tại:  https://covid-19.acgov.org/recovery.page?  

4. Thiết lập và thực hiện các bước quy trình làm sạch và khử trùng trong Kế Hoạch Bảo Vệ cho Từng Cơ 

Sở Cụ Thể. 

5. Đề ra các quy định hướng dẫn về giãn cách tiếp xúc và ghi vào trong Kế Hoạch Bảo Vệ Cho Từng Cơ 

Sở Cụ Thể. 

6. Khuyến khích tuân thủ Lệnh Đeo Khẩu Trang hoặc Khăn Che Miệng và Mũi của Quận Alameda áp 

dụng cho tất cả mọi người tại địa điểm kinh doanh của quý vị (thân chủ, nhân viên, nhà cung ứng, v.v.). 

Cả thợ hớt tóc và làm tóc cũng như thân chủ sẽ cần phải đeo khẩu trang và khăn che miệng và mũi —

kể cả trong toàn bộ thời gian cung cấp dịch vụ—trừ khi được miễn tuân thủ các yêu cầu về đeo khẩu 

mailto:COVIDRecovery@acgov.org
https://covid-19.acgov.org/recovery.page
https://covid-19.acgov.org/reopening.page?
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
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trang hoặc khăn che miệng và mũi theo Lệnh số 20-13 của Viên Chức Y Tế, cập nhật vào ngày 15 

tháng Bảy, 2020, hoặc tuân thủ các yêu cầu cụ thể ghi dưới đây. 

7. Tuân thủ các quy định hướng dẫn trong Sơ Đồ Thực Hiện hướng tới Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của 

Tiểu Bang California, tất cả cácLệnh của Viên Chức Y Tế Địa Phương, và các quy định hiện hành của 

liên bang, tiểu bang California, và địa phương về nghỉ đau bệnh được hưởng lương cho những người 

không thể làm việc an toàn vì các lý do liên quan đến đại dịch COVID-19. 

8. “Các Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Hớt Tóc và Làm Tóc” có nghĩa là các Tiệm Làm Tóc và Tiệm Hớt Tóc 

tham gia cắt, tạo kiểu, tết tóc, gội đầu, làm tóc, trang trí, uốn quăn, tạo sóng, làm tóc bằng thuốc hóa 

chất, duỗi tóc, hoặc nhuộm tóc hoặc dùng chất dưỡng tóc. 

 

CÁC YÊU CẦU VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 

Ngoài việc lập, niêm yết, và thực hiện Kế Hoạch Bảo Vệ Cho Từng Cơ Sở Cụ Thể liên quan đến 

COVID-19 theo quy định bắt buộc của Lệnh này, mỗi chủ sở hữu, người điều hành, quản lý, hoặc 

người giám sát một cơ sở hớt tóc hoặc làm tóc, phải bảo đảm thực hiện từng hạng mục sau đây trong 

Kế Hoạch Bảo Vệ Cho Từng Cơ Sở Cụ Thể liên quan đến COVID-19. 
 

1. Mục 1 – Các Yêu Cầu đối với Dịch Vụ Hớt Tóc và Làm Tóc: 

1.1. Các hoạt động đòi hỏi thân chủ phải tháo khẩu trang hoặc khăn che miệng và mũi có nguy 

cơ làm lây lan COVID-19 cao hơn nhiều và các cơ sở cung cấp dịch vụ hớt tóc và làm tóc 

không được phép cung cấp các dịch vụ đòi hỏi thân chủ phải tháo khẩu trang. Tùy thuộc 

vào mức độ lây lan COVID-19 trong cộng đồng, các dịch vụ đòi hỏi thân chủ phải tháo khẩu 

trang  sau này có thể sẽ được phép hoạt động.  

 

1.1.1. Hiện nghiêm cấm các dịch vụ tẩy/nhổ lông mặt đòi hỏi phải tháo khẩu trang  và chăm 

sóc da mặt. 

 

1.2. Yêu cầu thợ hớt tóc và làm tóc phải đeo Khẩu Trang hoặc Khăn Che Miệng và Mũi như quy 

định trong Lệnh số 20-13 cập nhật ngày 5 tháng Sáu, 2020 của Viên Chức Y Tế cập nhật vào 

ngày 15 tháng Bảy, 2020, và bất kỳ nội dung tu chính nào đối với lệnh đó sau này (“Lệnh Yêu 

Cầu Đeo Khẩu Trang hoặc Khăn Che Miệng và Mũi”). Thợ hớt tóc và làm tóc phải luôn đeo 

khẩu trang và khăn che mặt khi cung cấp dịch vụ cho thân chủ.  

 

1.2.1. Theo quy định của Tiểu Bang California, chủ thuê nhân công phải cung cấp khẩu trang 

cho nhân viên hoặc hoàn trả chi phí mua khẩu trang hợp lý cho nhân viên. 

 

1.2.2. Theo quy định của Tiểu Bang California, chủ thuê nhân công phải cung cấp và bảo 

đảm nhân viên sử dụng tất cả các phương tiện bảo vệ bắt buộc, trong đó bao gồm cả 

bao tay và khiên che mặt. 

 

1.3. Khuyến khích thân chủ mang khẩu trang riêng đến để sử dụng.  Thợ hớt tóc và làm tóc phải 

cung cấp khẩu trang cho thân chủ nếu họ không có hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho những 

người tới tiệm mà không đeo khẩu trang và những người từ chối đeo khẩu trang và không 

thuộc diện được miễn đeo khẩu trang theo Lệnh Đeo Khẩu Trang hoặc Khăn Che Miệng và 

Mũi số 20-13 cập nhật ngày 5 tháng Sáu, 2020, và bất kỳ phần tu chính nào sau này của lệnh 

đó. Lệnh Đeo Khẩu Trang hoặc Khăn Che Miệng và Mũi của Viên Chức Y Tế yêu cầu phải có 

giấy miễn trừ của bác sĩ, do bệnh tật, vấn đề về sức khỏe, hoặc tình trạng khuyết tật.  

 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
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1.3.1. Nên yêu cầu các thân chủ được miễn đeo khẩu trang theo Lệnh Đeo Khẩu Trang hoặc 

Khăn Che Miệng và Mũi không nói, vì việc nói chuyện khiến cho thợ hớt tóc và làm tóc 

dễ có nguy cơ tiếp xúc với vi-rút COVID-19 hơn nhiều nếu khách hàng đó đang mắc 

bệnh.  

 

1.3.2. Có sẵn khăn giấy lau mặt dùng một lần để thân chủ sử dụng trong trường hợp họ cần 

hắt hơi hoặc ho trong khi đang tháo khẩu trang.  Thân chủ phải vứt bỏ khăn giấy đã 

dùng, sao cho người cung cấp dịch vụ hớt tóc và làm tóc không phải cầm vào chiếc 

khăn đó.  
 

1.4. Lập kế hoạch và thực hiện các bước tự kiểm tra triệu chứng COVID-19 hàng ngày đối 

với tất cả thợ hớt tóc và làm tóc theo quy định trong Kế Hoạch Bảo Vệ Cho Từng Cơ 

Sở Cụ Thể liên quan đến COVID-19. 
 

1.5. Thợ hớt tóc và làm tóc chỉ được phép tiếp khách theo hẹn và hiện không được phép phục vụ 

các thân chủ không có hẹn trước.  Những người cung cấp dịch vụ phải sắp xếp lịch hẹn chia 

theo khung thời gian để giảm nguy cơ tụ tập đông người tại quầy tiếp tân và bảo đảm có đủ 

thời gian để lau chùi khử trùng đúng cách trước và sau khi phục vụ mỗi thân chủ. 

 

1.6. Trước buổi hẹn, nhân viên phải gọi cho thân chủ để: 

 

1.6.1. Xác nhận là khách hàng đó không có các triệu chứng, hoặc có kết quả xét nghiệm 

dương tính với COVID-19 trong vòng 14 ngày trước đó, và không tiếp xúc với bất kỳ ai 

có các triệu chứng của căn bệnh này, hoặc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với 

COVID-19 trong 14 ngày trước đó;  

 

1.6.2. Đề nghị khách hàng tới một mình (trừ khi cha mẹ hoặc người giám hộ cần đi cùng với 

một trẻ em ở tuổi vị thành niên, hoặc một người chăm sóc cần đi cùng với khách hàng 

bị khuyết tật); và 

 

1.6.3. Đề nghị họ không tới cơ sở sớm hơn 5 phút trước buổi hẹn. 

 

1.7. Những thân chủ bị bệnh hoặc thể hiện các triệu chứng COVID-19 trong vòng 24 giờ 

trước buổi hẹn đã xếp lịch phải hủy hoặc dời lại buổi hẹn sang ngày giờ khác. Thân 

chủ mắc COVID-19 không được tới các buổi hẹn cho đến khi không còn khả năng làm 

lây nhiễm, thường là 10 ngày sau khi bắt đầu khởi phát triệu chứng, hoặc  nếu không 

có triệu chứng, 10 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính đầu tiên. Không cần 

phải xét nghiệm lại để chứng minh đã khỏi bệnh.  
 

1.8. Tiến hành kiểm tra sàng lọc tất cả các thân chủ sau khi tới tiệm. Phải từ chối dịch vụ đối 

với những thân chủ không đạt yêu cầu kiểm tra sàng lọc và nên hủy hoặc dời lại buổi 

hẹn của họ sang ngày khác. Truy cập ở đây để biết Quy Định Hướng Dẫn về Kiểm Tra 

Sàng Lọc dành cho các Hãng Sở.  
 

1.9. Thợ hớt tóc và làm tóc phải đeo bao tay dùng một lần khi bắt buộc cho một dịch vụ 

cụ thể (chẳng hạn như các dịch vụ làm tóc bằng hóa chất), khi làm sạch và khử 

trùng, khi gỡ đồ vải và khăn đã qua sử dụng, và khi xử lý các vật dụng đã dính chất 

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/recovery/screening-guidance-for-employers-eng-2020.08.08.pdf
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dịch cơ thể. Đeo bao tay không thay thế cho việc rửa tay và khử trùng tay thường 

xuyên. Phải sử dụng bao tay một lần với cùng một khách hàng; bao tay cần được 

vứt bỏ an toàn sau khi sử dụng; người cung cấp dịch vụ hớt tóc và làm tóc phải rửa 

tay của mình thật kỹ sau khi tháo và vứt bỏ bao tay. Ngoài ra, người cung cấp dịch 

vụ hớt tóc và làm tóc phải rửa tay trước và sau khi phục vụ mỗi khách hàng và trước 

khi đeo bao tay mới.  
 

1.10. Yêu cầu thân chủ rửa tay trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng bàn tay trước 

khi cung cấp dịch vụ hoặc chăm sóc tóc.  

 

1.11. Thân chủ phải luôn đeo khẩu trang hoặc khăn che miệng và mũi trừ khi được miễn đeo 

theo Lệnh Đeo Khẩu Trang hoặc Khăn Che Miệng và Mũi. Lệnh Đeo Khẩu Trang hoặc 

Khăn Che Miệng và Mũi của Viên Chức Y Tế yêu cầu phải có giấy miễn trừ của bác sĩ do 

bệnh tật, vấn đề về sức khỏe, hoặc tình trạng khuyết tật. Không có gì trong Chỉ Thị này 

nhằm thay đổi các nghĩa vụ mà người cung cấp dịch vụ hớt tóc và làm tóc có thể có theo 

luật hiện hành để cung cấp các phương tiện trợ giúp hợp lý cho nhân viên hoặc công 

chúng. 

 

1.12. Dịch vụ hớt tóc và làm tóc phải được thực hiện sao cho giữ khoảng cách sáu feet với các 

thân chủ và với thợ hớt tóc và làm tóc khác.  

 

1.13. Lập kế hoạch và thực hiện yêu cầu về làm sạch và khử trùng vượt quá phạm vi các 

tiêu chuẩn và yêu cầu nghiệp vụ thường lệ, trong đó bao gồm: 

 

1.13.1. Tuân thủ các quy chế liên quan đến sức khỏe hiện tại hoặc liên quan riêng 

đến đại dịch COVID-19, chẳng hạn như các quy chế theo quy định của 

Cal/OSHA, Hội Đồng Cắt Tóc và Thẩm Mỹ California, và Bộ Luật Sức 

Khỏe và An Toàn California liên quan đến các dịch vụ hớt tóc và làm tóc.  

 

1.13.2. Yêu cầu tất cả thợ hớt tóc và làm tóc rửa tay thường xuyên bằng xà bông và 

nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng bàn tay (do cơ sở cung 

cấp dịch vụ hớt tóc và làm tóc cung cấp) bao gồm cả trước và sau khi chạm vào 

các bề mặt hay chạm vào, chẳng hạn như quầy tính tiền, hoặc các dụng cụ, 

phương tiện, nguyên vật liệu dùng chung, khi họ thay đổi hoặc điều chỉnh khẩu 

trang hoặc khi có nguy cơ lây nhiễm.  
 

1.13.3. Khử trùng mặt bàn của trạm làm việc, xe đẩy, ngăn kéo, gương cầm tay, các 

dụng cụ sử dụng trên người thân chủ, hot towel cabbies,  và các bề mặt 

khác trước và sau khi phục vụ mỗi thân chủ. 
 

1.13.4. Tất cả các vật dụng dùng một lần, chẳng hạn như dải buộc dùng một lần để tẩy 

lông bằng sáp, các cục bông gòn/que tăm bông, các miếng vải quấn cổ, và các 

dụng cụ thoa/phết chỉ được phép sử dụng một lần và vứt bỏ ngay vào trong một 

vật đựng có nắp đậy kín. 
 

1.13.5. Tất cả các thiết bị tại trạm làm việc và các khu vực dưỡng tóc đều phải được 

khử trùng đúng quy định trước và sau khi phục vụ mỗi thân chủ, cụ thể là như 

sau: 

https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster-how-to-remove-gloves.pdf?fbclid=IwAR0i5PeHnaG7yjcO99Guf6jL2vgbUtsGJz2cna-3gR2NKLsYLzdUFOWnYcY
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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1.13.5.1. Làm sạch và khử trùng tất cả các dụng cụ khác không thấm nước và không 

dùng điện bằng cách lau sạch toàn bộ bụi bẩn có thể nhìn thấy, làm sạch bằng 

xà bông và nước, làm khô dụng cụ và sau đó ngâm ngập trong dung dịch khử 

trùng đã đăng ký với EPA. Làm sạch và khử trùng kéo cắt tóc, lược, và lược 

chải bằng cách làm sạch toàn bộ bụi bẩn có thể nhìn thấy, rửa sạch bằng xà 

bông và nước, và lau hoặc xịt bằng chất khử trùng đã đăng ký với EPA có tác 

dụng diệt khuẩn, diệt nấm, và diệt vi-rút và được phê chuẩn cho sử dụng đối 

với coronavirus. Nên xịt hoặc ngâm các dụng cụ và để khô trong toàn bộ thời 

gian yêu cầu của nhà sản xuất chất khử trùng đó. 

 

1.13.5.2. Làm sạch và khử trùng tất cả các dụng cụ điện, chẳng hạn như tông đơ cắt 

tóc, đèn LED, các thiết bị thẩm mỹ bằng cách lau sạch toàn bộ bụi bẩn có thể 

nhìn thấy và khử trùng bằng chất khử trùng đã đăng ký với EPA bằng cách xịt 

hoặc lau, có tác dụng diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi-rút và được phê chuẩn sử 

dụng cho coronavirus. Sau đó xịt hoặc lau bằng chất khử trùng đã đăng ký với 

EPA cho toàn bộ thời gian tiếp xúc như hướng dẫn của nhà sản xuất. Thận 

trọng khi sử dụng hóa chất xịt và bảo đảm thiết bị đã được tháo ổ cắm và 

đừng xịt vào trong động cơ. Nên sử dụng các tấm che có thể lau được cho 

thiết bị điện tử. Nếu không có quy định hướng dẫn của nhà sản xuất, nên sử 

dụng khăn lau ướt có tẩm cồn hoặc chất xịt có nồng độ cồn ít nhất là 60% để 

khử trùng các màn hình chạm. Làm khô hẳn các bề mặt để tránh chất lỏng 

đọng lại. 
 

1.13.6. Làm sạch và khử trùng tất cả các tay cầm, vòi, đầu vòi xịt, và các phương tiện khác 

trước và sau mỗi thân chủ. Cũng nên làm sạch và khử trùng kỹ ghế, phần tựa đầu, 

bồn gội đầu và các vật dụng khác giữa mỗi lần sử dụng. Nên thêm một tấm bọc 

bằng giấy hoặc một tờ giấy và phải vứt bỏ sau mỗi lần sử dụng. 
 

1.13.7. Tất cả các đồ vải dơ, bao gồm khăn, tấm khăn vải chải trên ghế, mền, áo choàng, 

và mũ phải có thể tái sử dụng, cần được bỏ vào trong một vật đựng khép kín và 

không sử dụng lại cho đến khi đã được giặt bởi một cơ sở dịch vụ giặt đồ hoặc 

quy trình giặt đồ có bước ngâm trong nước ít nhất 160 độ F trong ít nhất 25 phút. 

Cất trữ toàn bộ đồ vải khô ở một nơi sạch sẽ và được che chắn. Bảo đảm người 

cung cấp dịch vụ hớt tóc và làm tóc xử lý đồ giặt hoặc đồ vải dơ phải mang bao 

tay và đeo khẩu trang. 

2. Mục 2 – Các Quy Định Khác đối với các Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Hớt Tóc và Làm Tóc: 

2.1. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với cách bài trí cơ sở giải trí sao cho tạo điều 

kiện giãn cách tiếp xúc thích hợp. Ví dụ, ghế và các trạm làm việc phải được sắp xếp 

sao cho bảo đảm các thân chủ cách nhau ít nhất sáu feet. Các cơ sở nên cân nhắc 

đặt thêm các tấm ngăn hoặc các tấm chắn không thấm nước khác ở nơi thích hợp. 
 

2.2. Nếu toàn bộ hoặc một phần cơ sở dịch vụ hớt tóc và làm tóc không có người sử dụng 

hoặc bỏ trống trong thời gian có Lệnh Trú Ẩn Tại Chỗ, thì cơ sở cung cấp dịch vụ hớt 

tóc và làm tóc phải bảo đảm hệ thống đường ống nước hoạt động bình thường và xả 

các đường ống cấp nước trước khi sử dụng. Đường liên kết sau đây cung cấp quy 

định hướng dẫn về cách xả và chuẩn bị các hệ thống nước tại: 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-hair-salons--en.pdf


 

6  

https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-service-after-

prolonged-outage/. 

 

2.3. Thực hiện bất kỳ công việc cải tiến cần thiết nào đối với hệ thống thông hơi của cơ sở, 

trong đó bao gồm: 

 

2.3.1. Bảo đảm hệ thống HVAC và các hệ thống trao đổi khí được bảo dưỡng và hoạt 

động bình thường. Bảo đảm tất cả các tấm lọc khí đều đạt mức hiệu suất hoạt 

động tối ưu và được thay thế kịp thời theo đúng khuyến nghị của nhà sản xuất. 
 

2.3.2. Cơ sở cung cấp dịch vụ hớt tóc và làm tóc phải tăng tỷ lệ phần trăm không khí 

ngoài trời thông qua hệ thống HVAC, ngừng kích hoạt sử dụng các tính năng kiểm 

soát thông hơi dựa trên nhu cầu, làm giảm lượng khí cung cấp tùy thuộc vào nhiệt 

độ hoặc số người hiện diện, và tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa 

sổ và cửa ra vào khi điều kiện môi trường và các quy định của tòa nhà cho phép. 
 

2.3.3. Nên sử dụng các máy lọc không khí hiệu suất cao dạng xách tay (HEPA, nâng cấp 

các tấm lọc khí của tòa nhà lên mức hiệu suất cao nhất có thể, chạy hệ thống thông 

gió của tòa nhà ngay cả khi không có người hiện diện để tối đa hóa việc thông gió, 

và thực hiện các thay đổi khác để tăng số lượng không khí sạch bên ngoài và tuần 

hoàn không khí trong tất cả các khu vực làm việc. 

 

2.4. Lập kế hoạch thực hiện các yêu cầu về làm sạch và khử trùng, trong đó bao gồm: 

 

2.4.1. Yêu cầu thợ hớt tóc và làm tóc phải chịu trách nhiệm giữ sạch sẽ và khử trùng 

không gian làm việc của họ. Mỗi người cung cấp dịch vụ hớt tóc và làm tóc phải 

làm sạch và khử trùng không gian làm việc trước và sau khi phục vụ mỗi thân chủ 

và giữa mỗi lần thay đổi người cung cấp dịch vụ làm tóc và hớt tóc. 
 

2.4.2. Bảo đảm thợ hớt tóc và làm tóc có thể sử dụng các vật dụng làm sạch để tự làm 

sạch các bề mặt khi cần, khi không có nhân viên vệ sinh. 
 

2.4.3. Làm sạch và khử trùng các bề mặt hay chạm vào ở các khu vực công cộng thường 

xuyên trong cả ngày và theo Kế Hoạch Bảo Vệ cho Từng Cơ Sở Cụ Thể liên quan 

đến COVID-19. Làm sạch và khử trùng tất cả các bề mặt và thiết bị hay chạm vào, 

chẳng hạn như nắm đấm cửa, tay vịn cầu thang, vòi nước, bồn vệ sinh, nút bấm 

thang máy, móc treo áo choàng, móc áo, đồ nội thất, máy tính, máy điện thoại, và 

các thiết bị khác mà mọi người chạm vào trong suốt cả ngày. 
 

2.4.4. Ngừng sử dụng các phương tiện ăn uống trong giờ nghỉ giải lao (trong đó 

bao gồm cả máy pha cà phê sử dụng chung). 
 

2.4.5. Trang bị các sản phẩm khử trùng cho khu vực tiếp tân và tất cả các trạm làm 

việc, trong đó bao gồm khăn giấy dùng một lần, chất khử trùng bàn tay, và 

khăn lau khử trùng. 
 

2.4.6. Khử trùng các mặt kệ bàn làm việc, xe đẩy, ngăn kéo, gương cầm tay, các dụng 

cụ, và các bề mặt khác giữa mỗi lần sử dụng cho từng thân chủ.  

https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-service-after-prolonged-outage/
https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-service-after-prolonged-outage/
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
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2.4.7. Khi có thể được, đừng làm sạch sàn bằng cách quét hoặc các phương pháp khác 

có thể làm các tác nhân gây bệnh phát tán vào trong không khí. Sử dụng máy hút 

bụi có tấm lọc HEPA bất kỳ nơi nào có thể được. 

 

2.4.7.1. Tóc của thân chủ phải được vứt bỏ an toàn vào trong thùng rác. 

   

2.5. Khi có thể được, nghiêm cấm thợ hớt tóc và làm tóc sử dụng chung phương tiện hoặc 

thiết bị, chẳng hạn như máy điện thoại, bàn, hoặc máy tính. Bất kỳ đồ nội thất, dụng cụ 

hoặc phương tiện nào mà hơn một người sử dụng phải được khử trùng giữa mỗi lần sử 

dụng sao cho tuân thủ các quy định trong Kế Hoạch Bảo Vệ An Toàn cho Từng Cơ Sở 

Cụ Thể liên quan đến COVID-19. Nếu thợ hớt tóc và làm tóc phải sử dụng chung không 

gian làm việc, chẳng hạn như ca làm việc luân phiên, thì địa điểm đó phải được khử trùng 

sao cho tuân thủ các quy định trong Kế Hoạch Bảo Vệ An Toàn cho Từng Cơ Sở Cụ Thể 

liên quan đến COVID-19 sau mỗi lần sử dụng. 

 

2.6. Áp dụng các biện pháp an toàn đối với thân chủ, trong đó bao gồm: 

 

2.6.1. Nghiêm cấm các dịch vụ yêu cầu thân chủ phải tháo khẩu trang, trừ khi họ được miễn 

tuân thủ quy định trong Lệnh Yêu Cầu Đeo Khẩu Trang hoặc Khăn Che Miệng và Mũi. 

 

2.6.1.1. Hiện nghiêm cấm các dịch vụ nhổ lông mày bằng sáp và xăm lông mày, dưỡng 

mi, tẩy lông mặt, và chăm sóc da mặt. 

 

2.6.2. Thân chủ phải đeo khẩu trang hoặc khăn che miệng và mũi gắn trên hai vành tai 

để tránh làm gián đoạn dịch vụ. 

2.6.3. Cung cấp áo choàng hoặc mũ choàng sạch cho mỗi khách hàng.  
 

2.6.4. Nếu thích hợp cho dịch vụ, đề nghị thân chủ tới hẹn khi tóc vừa mới được gội sạch 

sẽ để giảm thiểu thời gian của buổi hẹn. 

2.6.5. Nên tạm ngừng cung cấp các dịch vụ đòi hỏi sấy khô lâu. 

 

2.6.6. Không cho phép thân chủ đi cùng với những người khác tới buổi hẹn, trừ các 

trường hợp sau đây: (1) Nếu thân chủ nhận dịch vụ là trẻ vị thành niên, thì có 

thể đi cùng với một người giám hộ là người lớn thành niên, (2) nếu thân chủ 

nhận dịch vụ là người khuyết tật, có thể đi cùng với một người cung cấp dịch vụ 

chăm sóc đã thành niên; và (3) các thân chủ là người lớn thành niên có thể 

mang theo con cái ở tuổi vị thành niên nếu không thể tìm được nơi khác trông 

giùm. Bất kỳ ai vào cơ sở đều phải được kiểm tra sàng lọc các triệu chứng 

COVID-19 và phải được tính đến khi quyết định cơ sở đó đã đạt được mức giới 

hạn về công suất phục vụ hay chưa. 

 

2.6.7. Nghiêm cấm thân chủ tụ tập ở khu vực tiếp tân hoặc ở nơi khác trong cơ sở. Đề 

nghị các thân chủ chờ ở ngoài trong khi đang đeo khẩu trang hoặc chờ trong xe 

trước khi tới giờ hẹn. Ở những địa điểm rộng hơn, các khu vực tiếp tân chỉ nên 

https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
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có từng thân chủ một hoặc sửa đổi khu vực đó sao cho giữ khoảng cách tiếp 

xúc tối thiểu sáu feet, trong đó bao gồm cả dọn đi hoặc chắn ghế ngồi và ghế 

sofa. 

 

2.6.8. Thợ hớt tóc và làm tóc không được phục vụ nhiều thân chủ một lúc (chẳng hạn 

như trong khi đang sấy khô tóc của thân chủ này thì cắt tóc cho thân chủ khác). 

Người cung cấp dịch vụ hớt tóc và làm tóc phải hoàn thành xong các dịch vụ 

cho một thân chủ rồi mới có thể phục vụ thân chủ mới. 

 

2.6.9. Loại bỏ và nghiêm cấm sử dụng các mẫu thử sản phẩm. 

 

2.6.10. Không cung cấp đồ ăn và thức uống cho thân chủ. 
 

2.6.11. Cất đi các vật dụng cầm tay có các bề mặt không thể làm sạch đúng cách 

chẳng hạn như gối tựa trên ghế, mền, hoặc tạp chí. Nên di dời hoặc che phủ 

bất kỳ vật dụng nào khác khó làm sạch mà các thân chủ tiếp xúc. 
 

2.6.12. Có một chiếc ghế có bề mặt cứng và không thấm nước hoặc giỏ nhựa hoặc 

giỏ có bề mặt cứng cỡ lớn hay túi giấy, hoặc giá treo áo choàng/mũ (nón) để 

thân chủ treo áo và để các đồ đạc khác. Khử trùng chiếc ghế, giỏ nhựa và giá 

treo áo choàng/mũ (nón) sau mỗi lần sử dụng. Khi treo đồ đạc, bảo đảm đồ 

đạc đó không tiếp xúc với đồ đạc của thân chủ khác.  
 


