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Lưu ý tới bất kỳ dấu hiệu nào sau đây trong
tiệm. Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ trường hợp nào
vi phạm các qui định về tình trạng sạch sẽ
INTA/NMC nào sau đây, chúng tôi khuyên bạn
nên rời tiệm và tìm nơi cung cấp các dịch vụ
khác hoặc yêu cầu họ tuân thủ các quy trình
này.
• Tiệm nhìn không sạch sẽ, có tóc hoặc móng tay cắt, bụi hoặc
rác trên sàn, ngăn kéo, bàn, hoặc đồ nội thất khác.

Cảnh giác với các nhân viên chăm sóc móng
hoặc các nhân viên của tiệm:
• Không đề nghị quý vị rửa bàn tay hoặc rửa bàn chân trước khi
thực hiện bất kỳ dịch vụ chăm sóc móng hoặc chăm sóc bàn
chân nào.
• Không rửa tay của họ trước khi thực hiện một dịch vụ
chăm sóc móng hoặc chăm sóc bàn chân.
• Phục vụ khách hàng nhưng gây đau hoặc làm tổn
thương da hoặc móng của quý vị.

• Tiệm đang dùng dụng cụ giũa móng, dụng cụ đánh bóng
móng và dụng cụ khác bị dơ hoặc bụi.

• Không thể giải thích cách họ làm sạch hoặc khử trùng dụng
cụ giũa móng, dụng cụ cắt móng, và các dụng cụ khi được
hỏi.

• Tiệm đang sử dụng các sản phẩm đựng trong
hộp không dán nhãn hoặc không đánh dấu.

• Không thể giải thích cách họ làm sạch và khử trùng
chậu spa bàn chân khi được hỏi.

• Tiệm cất giũa móng và các dụng cụ khác trong ngăn kéo hoặc
hộp đựng bị dơ.

• Không có sổ sách ghi chép cho biết khi nào bồn spa chăm
sóc bàn chân được làm sạch và khử trùng.

• Tiệm đang sử dụng giũa móng hoặc các dụng cụ khác đựng
trong dung dịch trông bị dơ hoặc dính bẩn. Lưu ý: Một số dung
dịch không có màu trong suốt nhưng không nhất thiết phải là
"bị dơ". Nếu không chắc chắn, hãy hỏi.

• Dùng một dụng cụ hoặc đồ vật khác để gỡ hoặc
"cạy" móng giả.

• Các chất khử trùng không được tiệm che hoặc đậy nắp.

• Không dùng khăn sạch, mới giặt hoặc khăn
dùng một lần.

• Nhà vệ sinh rất dơ hoặc không sạch sẽ, không có nước
xà bông và khăn sạch.
• Nhân viên chăm sóc móng dùng dao lam để gỡ vùng da
dày hoặc cục chai trên bàn chân khách hàng.
• Tiệm phục vụ những khách hàng có móng tay, móng,
móng chân hoặc bàn chân bị viêm nhiễm.

• Không cung cấp chổi móng sạch và đã khử trùng để cạo móng
phía dưới cho mỗi khách hàng.

• Không cho quý vị xem giấy phép hành nghề hiện còn giá
trị khi quý vị đề nghị.
• Nói rằng họ quá bận rộn nên không làm sạch và khử
trùng đúng cách các dụng cụ.
• Nhúng ngón tay của họ vào thẳng trong lọ hoặc hộp đựng.
• Không thảo luận về các vướng mắc, đặt câu hỏi và/hoặc
hoàn tất phần tư vấn khi thực hiện dịch vụ.

