Alameda County Department of Environmental Health
1131 Harbor Bay Parkway Alameda CA 94502
(510) 567-6770
FAX (510) 337-9135

Hãy tham gia vào chương trình huấn luyện miễn phí Công nhận Mỹ-viện Móng tay Lành-mạnh của u n h t Alameda
để tiệm của b n được công nh n là một mỹ-viện lành m nh! Sử dụng sản phẩm an toàn cũng như áp dụng phương cách
làm việc tốt hơn không những sẽ giúp bảo vệ cho sức khỏe của b n mà còn t o ra được một môi trường an toàn cho
khách hàng. Sở Sức khỏe Môi trường của u n h t Alameda hiện phối hợp với Liên-hiệp Ngành Móng tay Lành-m nh để
tiến hành một dự án nhằm công nh n những tiệm móng tay đ t đủ tiêu chuẩn lành m nh và đồng thời tổ chức huấn luyện
và chứng nh n cho người làm việc trong ngành móng tay
Hãy tham gia để được công nhận! Chúng tôi sẽ giúp bạn từng bước một :
 Huấn luyện cho chủ tiệm và nhân viên về những phương cách làm việc lành m nh
 Hướng dẫn chủ tiệm chọn những sản phẩm an toàn (không chứa hóa chất độc h i)
 Nâng cấp tiệm của b n để trở thành một tiệm móng tay lành m nh
 Cải tiến hệ thống thoát khí trong tiệm
Quận hạt Alameda sẽ giúp bạn hưởng những quyền lợi sau đây khi gia nhập:
1. Thu hút được thêm và giữ vững được số khách hàng có ý thức về sức khỏe
2.
uảng cáo thêm cho thương vụ (business) của mình một khi hội đủ điều kiện để được công nh n
3. Nâng cao sức khỏe và sự lành m nh của nhân viên
4. T o ra được một môi trường an toàn hơn cho khách hàng.
5. Giảm bớt mùi hóa chất trong tiệm
Hãy tham gia ngay và theo những bước sau đây :
1. Gửi đơn ghi danh gia nh p đến: Alameda County Environmental Health- Attn: Nail Salon Program 1131 Harbor
Bay Parkway, Alameda CA 94502, hoặc fax đến số: 510-337-9135; hoặc gửi email đến
pamela.evans@acgov.org.
2. Tham gia lớp học miễn phí được tổ chức do u n h t Alameda, Sở Môi-trường San Francisco và Liên-hiệp
Ngành Móng tay Lành-m nh.
3. Làm theo các hướng dẫn và nộp đơn.
Được công nhận sau khi nhân viên của Quận hạt đến thăm và hướng dẫn cho tiệm của bạn đạt tiêu chuẩn !
Tránh dùng những sản phẩm độc hại:
Chúng tôi có các tài liệu hướng dẫn dễ dàng giúp b n mua những sản phẩm an toàn cho tiệm!
Nước sơn móng tay KHÔNG CHỨA:
 Toluene
 Dibutyl phthalate
 Formaldehyde
Thuốc làm loãng sơn KHÔNG CHỨA:
 Toluene
 Methyl ethyl ketone (MEK)
Thuốc tẩy rửa nước sơn KHÔNG CHỨA:
 Ethyl or butyl acetate
Nước đắp bột KHÔNG CHỨA:
 Methyl methacrylate (State Board và FDA đã cấm chất này)
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