Hướng Dẫn về COVID-19 cho Người Lao Động Tại Các
Tiệm Làm Tóc và Làm Móng
OSHA quyết tâm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nơi làm việc và người lao động Hoa Kỳ trong hoàn
cảnh chưa từng có khu hiện nay. Cơ quan sẽ ban hành một loạt các cảnh báo riêng cho từng ngành
nghề nhằm bảo vệ an toàn cho người lao động.



Khuyến khích người lao động ở nhà nếu họ bị bệnh.



Yêu cầu người lao động mang trang thiết bị bảo hộ.



Yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang trong lúc được phục vụ.



Khuyến khích giãn cách tiếp xúc trong lúc chờ dịch vụ và hướng dẫn khách hàng chờ bên ngoài
cửa hàng hoặc trong xe của họ cho tới giờ hẹn.



Gội và sấy khô tóc của khách hàng trước khi làm tóc và yêu cầu khách hàng cần làm móng rửa tay
hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay trước khi làm móng.



Sử dụng hệ thống trả trước hoặc thủ tục tự thanh toán cũng như cung cấp dung dịch sát khuẩn
tay tại điểm thanh toán.



Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rửa tay bằng xà phòng và nước đối với người lao động
và khách hàng.



Thường xuyên làm vệ sinh và sát trùng các bề mặt, dụng cụ và trang thiết bị.



Không khuyến khích người lao động dùng chung dụng cụ.



Khuyến khích người lao động báo cáo về bất cứ lo ngại nào về an toàn và sức khỏe.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.osha.gov/coronavirus hoặc gọi đến 1-800-321-OSHA (6742).

OSHA ban hành các cảnh báo để thu hút sự chú ý đối với sự an toàn
của người lao động, các vấn đề y tế và giải pháp.
Cơ quan Quản lý
Sức khỏe và An toàn
Lao động
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Nếu quý vị điều hành hoặc làm việc tại một tiệm làm tóc hoặc làm
móng, những lời khuyên sau đây có thể giúp giảm bớt nguy cơ phơi
nhiễm với virus corona:

