
Trong tờ dữ kiện này
Chủ nhân các doanh nghiệp xâm nhập da có thể tìm 
các luật lệ cho việc thiết kế doanh nghiệp của họ trong 
Public Health Regulation 2022 (Luật lệ Y tế Công cộng 
2022) và Local Government (General) Regulation 2021 
(Luật lệ (Tổng quát) của Chính quyền Địa phương 2021). 

Điều quan trọng là nên thiết kế các doanh nghiệp này 
theo phương cách hỗ trợ các lề lối hữu hiệu để kiềm chế 
nhiễm trùng.

Xây dựng doanh nghiệp  
Trước khi khởi sự một doanh nghiệp, điều quan trọng 
là nên liên lạc hội đồng thành phố địa phương để thảo 
luận về tiêu chuẩn thiết kế, hoạch định và xây dựng. 
Tiêu chuẩn tổng quát cho doanh nghiệp xâm nhập da 
bao gồm:
• các phương pháp thiết kế và xây dựng sao cho các 

bề mặt có thể được rửa sạch dễ dàng và đúng cách
• có  ánh sáng đầy đủ và thông thoáng khí
• vật liệu lót sàn, các ngăn kệ, các thứ lắp gắn và nội 

thất đều phù hợp cho ngành thẩm mỹ
• thùng bỏ rác thải 
• các nơi cất chứa có thể cất giữ dụng cụ và đồ dùng 

một cách vệ sinh 
• một bồn rửa riêng biệt với nguồn nước sạch, ấm để 

rửa dụng cụ 
• có riêng một bồn rửa tay mà luôn có:

– nước ấm và sạch uống được 
– dung dịch xà phòng và dung dịch rửa tay có cồn
– khăn dùng một lần hoặc máy sấy khô tay tự động.
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Chủ nhân doanh nghiệp xâm nhập da cần làm 
theo các tiêu chuẩn thiết kế và xây cất sau đây 
nhằm đảm bảo các doanh nghiệp mới mở và 
doanh nghiệp hiện hữu đều được thiết kế và 
hoạt động đúng cách.  

• Nên có bồn rửa tay thật gần với các phòng/khu vực 
điều trị (chăm sóc) để nhân viên có thể rửa tay dễ 
dàng.

• Nơi làm việc (bàn dài) trong khu vực tái xử lý, bồn 
rửa, thiết bị, và các dụng cụ cần được thu xếp để 
nhân viên có thể thực hiện các thủ tục làm sạch, khử 
trùng và tiệt trùng mà không gây nhiễm bẩn đến các 
dụng cụ và thiết bị đã được làm sạch và tiệt trùng. 

Tất cả doanh nghiệp xâm nhập da cần phải đăng ký với 
hội đồng thành phố địa phương trước khi bắt đầu hoạt 
động, và khi doanh nghiệp đổi chủ thì người chủ mới 
phải thông báo cho hội đồng thành phố địa phương 
trong vòng 7 ngày.

Các phương tiện tiệt trùng
•  Các thiết bị và dụng cụ loại có thể tái sử dụng thì cần 

phải được tái xử lý (làm sạch và tiệt trùng) trong một 
khu vực riêng biệt chỉ dùng riêng cho tiến trình này.

•  Việc tiệt trùng phải được thực hiện bằng nồi hấp 
áp suất để bàn (steam-under-pressure bench top 
autoclave), và làm theo tiến trình tiệt trùng trong 
Tiêu chuẩn Úc AS/NZS 4815:2006 Các tiện ích chăm 
sóc y tế nơi văn phòng - Tái xử lý các thiết bị và dụng 
cụ y tế và phẫu thuật mà có thể tái sử dụng, và việc 
bảo trì môi trường liên hệ.

•  Phải đăng ký nồi hấp với Cơ quan Quản trị Sản phẩm 
Trị liệu (TGA). Tham khảo trang mạng TGA để biết 
thêm thông tin. 

•  Khu vực tái xử lý phải được hoạch định và xây dựng 
để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn.

https://www.tga.gov.au/resources/artg


Tờ dữ kiện
• Doanh nghiệp chăm sóc/điều trị thẩm mỹ
• Doanh nghiệp xỏ khuyên cơ thể
• Doanh nghiệp làm sạch đại tràng
• Thợ làm tóc và thợ cắt tóc
• Các thương nghiệp làm móng

• Doanh nghiệp phun xăm và nghệ thuật thân thể
• Tẩy lông bằng sáp
•  Cách thức làm sạch và tiệt trùng các dụng cụ và thiết 

bị có thể tái sử dụng

Các tiêu chuẩn
• AS/NZS 4815:2006
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• Khu vực xử lý thiết bị phải có một bồn rửa tay và một 
bồn rửa và mỗi bồn chỉ được dùng cho mục đích 
dành sẵn.

• Tất cả bồn rửa tay và bồn rửa phải luôn có nước ấm. 
Kích cỡ của máy nước nóng cần được xem xét vào 
lúc thiết kế doanh nghiệp.

Thông tin thêm 
Các tài liệu sau đây cũng có sẵn để giúp các doanh nghiệp và những người hành nghề thẩm mỹ/trị liệu xâm nhập da 
(ví dụ phun xăm, làm móng, châm cứu) hiểu được các yêu cầu của Public Health Act 2010 (Đạo luật Y tế Công cộng 2010) 
và Public Health Regulation 2022 (Luật lệ Y tế Công cộng 2022). Xem Các tài liệu về ngành thẩm mỹ xâm nhập da trên 
trang mạng của NSW Health:

• Đảm bảo có đủ chỗ trên bàn dài làm việc để có thể 
tách riêng thiết bị sạch hoặc không sạch và không 
tiệt trùng. Cần có thêm khoảng cách trên bàn cho 
các vật liệu và thiết bị khác và để làm khô thiết bị sau 
khi rửa.

Các yêu cầu khác 
• Doanh nghiệp thực hiện làm sạch đại tràng thì phải 

cung ứng các phương tiện khác kể cả phòng vệ 
sinh tại phòng điều trị hoặc gần đó (xem tờ dữ kiện 
‘Doanh nghiệp làm sạch đại tràng’).

• Doanh nghiệp dùng các thứ bén nhọn thì phải dùng 
hộp đựng các thứ bén nhọn và phải đáp ứng tiêu 
chuẩn AS/NZS 4261:1994 Các hộp đựng có thể tái 
sử dụng để đựng các thứ bén nhọn đã dùng trong 
ứng dụng y tế cho người và vật, hoặc tiêu chuẩn AS 
4031:1992 Các hộp đựng không tái sử dụng được (chỉ 
dùng một lần) để đựng các vật dụng y tế y tế bén nhọn 
đã dùng tại các nơi chăm sóc y tế.

Hướng dẫn thêm
• Liên lạc hội đồng thành phố địa phương của quý vị.
• Liên lạc Ban Y tế Công cộng địa phương bằng cách 

gọi đến số 1300 066 055.

Hình 1: Sơ đồ bố trí khu vực được đề nghị cho việc tiệt trùng (AS/
NZS 4815-2006)
NSW Health sao chép với sự cho phép của Standards Australia Limited theo giấy phép CLF0722HNSW. Bản 
quyền trong tiêu chuẩn AS/NZS 4815:2006 thuộc về Standards Australia và Standards New Zealand. Người 
sử dụng không được sao chép hoặc dùng lại tài liệu này nếu không có sự cho phép của Standards Australia 
hoặc chủ nhân bản quyền.
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Sơ đồ luồng lưu thông

• Thiết bị và dụng cụ nào cần được tái xử lý thì phải 
luân chuyển một chiều qua khu vực xử lý nhằm 
để giảm nguy cơ nhiễm bẩn giữa thiết bị/dụng cụ 
không sạch hoặc chưa tiệt trùng, và thiết bị/dụng cụ 
sạch hoặc đã tiệt trùng. Hình 1 cho thấy sơ đồ bố trí 
được đề nghị cho khu vực tái xử lý.

https://www.standards.org.au/access-standards/buy-standards
https://www.health.nsw.gov.au/environment/skinpenetration/Pages/skin-pen-resources.aspx
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx

