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Ngày 7 tháng 5 năm 2020
Kính Gửi Các Chuyên Viên Làm Đẹp Có Giấy Phép/ Có Đăng Ký và Các Tiệm Thẩm Mỹ,
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2020, Thống Đốc Sisolak đã ra thông báo rằng các cơ sở kinh doanh
dịch vụ chăm sóc tóc và móng có thể mở cửa trở lại vào ngày 9 tháng 5 từ 12:01 sáng. Trong
Giai Đoạn 1 của Lộ Trình Liên Minh Hồi Phục Của Tiểu Bang Nevada của Thống Đốc Sisolak
không bao gồm các cơ sở làm đẹp chăm sóc da. Trong thời gian này, các dịch vụ chăm sóc da/
các cơ sở chăm sóc da vẫn tiếp tục đóng cửa theo chỉ thị của Thống Đốc.
Hội Đồng đang làm việc để thu thập thêm thông tin liên quan đến chuyên viên chăm sóc da,
chuyên viên trang điểm, chuyên viên điện học, thợ se chân mày, và các cơ sở kinh doanh cung
cấp các dịch vụ liên quan đến chăm sóc da. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi chúng tôi có thêm
thông tin.
Các cơ sở thẩm mỹ cung cấp tất cả dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tóc và móng
nhưng không được phép cung cấp dịch vụ chăm sóc da, trang điểm, se chân mày, hay tẩy lông
bằng kim điện. Các dịch vụ chăm sóc da loại bỏ phần lông thừa, làm dày lông mi/ chân mày,
hay làm đẹp da không được phép thực hiện trong thời gian này.
Theo L
 ộ Trình Hồi Phục của Thống Đốc, các tiệm thẩm mỹ chăm sóc tóc và móng có thể mở
cửa dưới hướng dẫn nghiêm khắc về giãn cách xã hội và các yêu cầu được liệt kê bên dưới như
sau.
CÁC YÊU CẦU BẮT BUỘC TUÂN THỦ CỦA THỐNG ĐỐC
●

Các tấm ngăn hay tường ngăn cách giữa các ghế/bàn làm dịch vụ được khuyến khích cao
nhưng không bắt buộc.

●

Nếu có trang bị các tấm ngăn hay tường ngăn cách giữa các ghế/ bàn làm dịch vụ, thì mọi
ghế/ bàn làm dịch vụ có thể được sử dụng cùng một thời điểm.

●

Nếu không có các tấm ngăn hay tường ngăn cách giữa các ghế/ bàn làm dịch vụ, thì cơ sở
kinh doanh chỉ được phép sử dụng ghế/ bàn làm dịch vụ không liền kề hoặc sắp xếp các
ghế/ bàn làm dịch vụ cách nhau ít nhất 6 feet để tạo ra đủ khoảng cách và làm đúng yêu
cầu về giãn cách xã hội.

●

Các dịch vụ phải chỉ được cung cấp bằng cách lấy hẹn.

●

Các khách hàng đang chờ đến giờ hẹn phải chờ bên ngoài và thực hiện giãn cách xã hội.

●

Các chuyên viên thẩm mỹ, chuyên viên chăm sóc tóc, chuyên viên làm bím tóc, chuyên
viên chăm sóc móng, và các nhân viên khác p
 hải đeo khẩu trang/ đồ che mặt. Các khách
hàng nên đeo khẩu trang/ đồ che mặt để đáp ứng tình hình thực tế, nhưng không bắt
buộc.

Các mục yêu cầu trên là bắt buộc được đưa ra bởi Thống Đốc, không phải bởi Hội Đồng Thẩm
Mỹ. Hội Đồng không được tùy ý sửa đổi hay làm nhẹ đi các hạn chế mà Thống Đốc đã đưa ra.
Vui lòng tham khảo Bảng Hướng Dẫn Các Hệ Thống Giữ Gìn Vệ Sinh Nâng Cao Cho Các Tiệm
Trong Việc Đối Phó COVID-19 của Hội Đồng Thẩm Mỹ. Những hướng dẫn được đề nghị này
nhằm để giúp giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và an toàn trong môi trường tiệm thẩm mỹ sau khi
mở cửa trở lại. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về các hướng dẫn được đề nghị, chúng tôi có thể
sắp xếp cuộc hẹn với một thành viên trong nhóm giáo dục của chúng tôi qua video hoặc đến tận
tiệm thẩm mỹ để làm rõ các yêu cầu và các đề nghị nhằm đối phó với COVID-19. Các dịch vụ
qua video cũng như đến tận nơi là dịch vụ miễn phí mà Hội Đồng Thẩm Mỹ cung cấp nhằm giúp
đỡ các chuyên viên làm đẹp đi làm trở lại thật an toàn và khách hàng có thể quay lại tiệm thẩm
mỹ. Vui lòng cân nhắc việc tận dụng các dịch vụ miễn phí này.
Hội Đồng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trên nvcosmo.com và các phương tiện truyền thông đại
chúng.

