NHỮNG ĐIỀU LỆ CHUNG cho
THIẾT LẬP DỊCH VỤ CÁ NHÂN
Tờ Dữ Kiện cho Người Thợ
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Khu vực làm việc phải được
sạch sẽ, gọn gàng và sáng
sủa.
Cửa hàng phải có tối
thiểu một chậu để rửa tay và
làm sạch dụng cụ. Chậu rửa
phải:

i) Ðặt gần khu vực làm việc và
có vòi nước nóng và nước lạnh,
có máy đựng xà phòng dạng
lỏng và luôn luôn có sẵn khăn
giấy lau tay loại dùng một lần.
ii) Ðặt nơi mà bất cứ lúc nào
cũng có thể rửa tay trong lúc
làm việc.
iii) Có thể chịu được sức nặng của
dụng cụ cần làm sạch có cỡ lớn
nhất
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Có thể dùng cùng một chậu
để rửa tay và làm sạch dụng
cụ miễn là chậu đó đáp ứng
những điều kiện i, ii, iii.
Mỗi cửa hàng phải dùng
riêng các chậu rửa.
Bàn Tay phải được rửa sạch
trước khi bắt đầu làm việc, sau
khi làm xong việc, và giữa
các giờ nghỉ giải lao trong
giờ làm việc. Dùng sản phẩm
xoa tay có chất cồn khi tay
thật sự không bị dơ .
Phải đeo găng tay khi làm
công việc có thể lây
nhiễm, như việc tiếp xúc với
máu, chất dịch cơ thể hoặc
da có thể bị trầy sướt, và
cả khi trên tay người làm
việc có trầy sướt .
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Việc lau chùi bằng tay có sử
dụng xà phòng giặt và nước
để hòa tan và cọ rửa (dùng
sự ma sát) để loại bỏ chất
bẩn.
Tất cả nhãn hiệu sản
phẩm dùng cho việc khử
trùng phải có kèm mã số
thuốc (DIN), ngoại trừ dung
dịch hypochlorite.
Ðiều lệ đề nghị các dụng cụ
nên được làm sạch và khử
trùng ngay sau khi được sử
dụng.
Khi dụng cụ không được chùi
rửa ngay sau khi sử dụng, thì
dụng cụ đó phải được ngâm
trong nước (với xà phòng
giặt như đã đề nghị) cho đến
khi chúng được làm sạch.
Bất cứ dụng cụ nào được
chạm đến hoặc cầm lấy
trong lúc làm việc đều có khả
năng bị ô nhiễm và chúng
cần được vứt bỏ hoặc làm
sạch và khử trùng / tiệt trùng
trước khi sử dụng tiếp.
Công việc mà sử dụng
những bề mặt như bàn, khay
đựng dụng cụ, đèn kính
lúp và bình xịt phải được làm
sạch và khử trùng sau mỗi lần
phục vụ khách hàng, hoặc
được bao phủ bằng một cái
bọc dùng một lần rồi vứt đi,
và cái bọc đó được thay sau
mỗi khách hàng và được làm
sạch hàng ngày hoặc cần
được làm sạch thường xuyên
khi bọc bị bẩn.
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Dùng dụng cụ bôi thuốc loại
chỉ dùng một lần đ bôi thuốc
cho khách hàng. Không được
'nhúng hai lần'
Bất kỳ món gì mà không thể
làm sạch được (yếm dãi, dây
chun, cái bao) sẽ dùng một
lần và vứt bỏ ngay lập tức sau
khi sử dụng
Vứt bỏ bất kỳ món gì mà
không cần thiết tại khu vực
làm việc.
Cất giữ những dụng cụ đa
dụng vào trong một thùng
chứa sạch và có nắp đậy khi
không sử dụng. Phải chắc
chắn để riêng biệt những dụng
cụ sạch và bẩn.
Cất giữ hồ sơ tối thiểu một năm
cho khách hàng bị rủi ro tiếp
xúc với máu và chất dịch cơ
thể. Hồ sơ khách hàng phải
được lưu giữ ít nhất 5 năm.
Ðiều lệ đề nghị công nhân làm
việc PSS nên tiêm vắc xin ngừa
viêm gan B.
Tất cả những cây kim, dao cạo
hay vật sắc bén khác, ngay
sau một lần xử dụng phải được
bỏ vào một thùng đựng dùng
cho đồ sắc nhọn đã được
chấp thuận (thí dụ như thùng
có khả năng chống đâm
thủng, không bị rò rỉ, nắp khít),
có dán nhãn một cách hợp lệ
với dấu hiệu nguy hiểm sinh
học.
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