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Huấn luyện cho tất cả 
nhân viên về những 
thực hành dọn dẹp và 
vệ sinh phù hợp

6 ft.

Kiểm tra sàng lọc nhân 
viên trước khi họ vào 
trong cửa hiệu hoặc cơ 
sở, và yêu cầu những 
người bị ốm về nhà

Rửa tay trước khi vào 
cửa hiệu hoặc cơ sở, 
và sau mỗi lần phục vụ 
một khách hàng

Giữ khoảng cách tối 
thiểu là 6 feet với 
những người khác ở 
trong phạm vi khả thi 
nhất có thể

Đeo khăn che mặt bằng 
vải để che kín mũi và 
miệng

Các hiệu tóc, làm móng, nhuộm da nâu và cắt tóc nam có thể 
hoạt động với điều kiện họ có thể đảm bảo giữ khoảng cách 
xã hội tối thiểu là 6 feet giữa các khu vực làm việc có hoạt 
động. Do các cá nhân ở trong những cơ sở này thường có 
khoảng cách gần nhau, điều quan trọng là phải tuân theo các 
quy trình y tế.

Tương Tác với Khách Hàng:
• Đặt lịch hẹn để giới hạn số người có mặt trong cửa hiệu hoặc cơ sở 
để đảm bảo thực hiện đúng việc giữ khoảng cách 6 feet giữa các khách 
hàng

• Không để khách hàng đưa thêm người khi đến lịch hẹn

• Khách hàng và những người không có lịch hẹn trước nên  
đợi ở bên ngoài và giữ khoảng cách 6 feet với những người  
khác cho đến khi người phục vụ được cấp phép sẵn sàng

• Khuyến khích thực hiện thanh toán không cần chạm

• Xem xét việc cung cấp các dịch vụ ít phức tạp và tốn ít thời  
gian hơn

• Không được để cho khách hàng chạm vào các đồ vật được bán lẻ

Các Quy Trình của Cơ Sở:
• Dỡ bỏ các vật dụng không cần thiết, chẳng hạn như tạp chí

• Sử dụng các vật tư dùng một lần để giảm thiểu nhu cầu xử lý và 
khử trùng các vật tư dùng nhiều lần

• Vệ sinh và khử trùng các công cụ dùng nhiều lần và phải bảo quản 
riêng các tài liệu, không để chung với công cụ và tài liệu  
đã bị bẩn

• Phải thực hiện khử trùng toàn bộ nơi làm việc cùng các vật tư sau 
mỗi lần phục vụ một khách hàng

• Rửa kỹ sàn nhà, khăn vải dùng tại chỗ, và các thiết bị khác 
 mỗi ngày

• Thường xuyên vệ sinh tất cả các bề mặt sau mỗi lần sử dụng,  
bao gồm máy tính và điện thoại cố định

• Dán biển báo "Trợ Giúp Ngăn Ngừa Bệnh Tật" để nhắc nhở   
tất cả mọi người cần thực hành vệ sinh tốt nhất

Sức Khỏe của Nhân Viên:

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CỬA HIỆU THẨM  
MỸ VIỆN VÀ HIỆU CẮT TÓC NAM

Nếu có thể, hãy đeo 
găng tay khi cung cấp 
dịch vụ
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