
‘Thủ thuật xâm nhập da’ là gì?
Đạo luật Public Health Act 2010 (gọi tắt là Đạo luật) định 
nghĩa thủ thuật xâm nhập da là: “Bất cứ thủ thuật nào 
(dù là thủ thuật y tế hoặc không) mà bao gồm việc xâm 
nhập da (chẳng hạn như châm cứu, xăm trổ, xỏ lỗ tai, 
tẩy lông hoặc xâm nhập màng nhầy), và kể cả bất cứ thủ 
thuật nào mà được luật lệ xác nhận là thủ thuật xâm 
nhập da.”

Các thủ thuật này có thể gồm:
• xăm 
• làm móng tay và làm móng chân
• phun xăm thẩm mỹ
• tẩy lông bằng sáp 
• xỏ lỗ tai
• mài da vi điểm (microdermabrasion)
• làm sạch đại tràng (colonic lavage).

Nếu quý vị không chắc một thủ thuật có phải là thủ 
thuật xâm nhập da hay không, hãy liên lạc hội đồng 
thành phố địa phương hoặc Ban Y tế Công cộng để 
biết thêm thông tin.

Ghi chú: các thủ thuật xâm nhập da mà được thực 
hiện bởi chuyên viên y tế theo như Health Practitioner 
Regulation National Law (Luật Quốc gia về Quy định cho 
Chuyên viên Y tế), hoặc do một người thực hiện theo chỉ 
dẫn hoặc sự giám sát của một chuyên viên y tế có đăng 
ký, trong lúc cung ứng dịch vụ y tế; thì không được xem 
là các thủ thuật xâm nhập da cho mục đích của the Act 
(Đạo luật) hoặc Public Health Regulation 2022 (Luật lệ).

Tờ dữ kiện này nêu ra các luật lệ đối với các 
thủ thuật xâm nhập da theo như Public Health 
Act 2010 (Đạo luật Y tế Công cộng 2010) và Public 
Health Regulation 2022 (Luật lệ Y tế Công 
cộng 2022). 

Các yêu cầu của Đạo luật áp dụng cho 
những ai?
Các yêu cầu của Đạo luật và Luật lệ đối với thủ thuật 
xâm nhập da thì áp dụng cho tất cả doanh nghiệp mà 
thực hiện thủ thuật xâm nhập da.

Có các quy tắc bổ sung trong Luật lệ mà áp dụng cho 
nhân viên thực hiện thủ thuật xâm nhập da, chẳng hạn 
như:

• người phun xăm
• người thực hiện làm sạch đại tràng
• các chuyên viên thẩm mỹ, thợ làm móng và những 

người hành nghề đã không đăng ký mà thực hiện 
châm cứu hoặc châm kim khô (dry needling).

Có các nguy cơ nào trong thủ thuật xâm 
nhập da?
Các thủ thuật xâm nhập da có thể gây lây lan việc nhiễm 
trùng siêu vi, vi khuẩn và nấm từ người này sang người 
khác qua các bề mặt và thiết bị nhiễm bẩn. Việc này 
có thể gồm các bệnh như Viêm gan C và B, và nhiễm 
trùng từ tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn và trực khuẩn 
pseudomonas.

Các doanh nghiệp nào có dùng các thủ tục hiệu quả để 
kiềm chế nhiễm trùng thì sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ 
nhiễm trùng.

Luật lệ của ngành xâm nhập da
Doanh nghiệp thực hiện thủ thuật xâm nhập da thì phải 
đăng ký với hội đồng thành phố địa phương, đáp ứng 
tất cả các tiêu chuẩn về hoạch định và xây cất, và có tất 
cả các chuẩn y cần thiết trước khi khai trương. Các Viên 
chức có Thẩm quyền từ hội đồng thành phố địa phương 
có thể thanh tra các doanh nghiệp này nhằm đảm bảo 
họ đáp ứng các nghĩa vụ y tế của họ, kể cả việc:
• Doanh nghiệp đáp ứng tất cả tiêu chuẩn thiết kế và 

xây dựng, và đang trong tình trạng sạch sẽ.
• Tất cả kim, các thứ bén nhọn và các dụng cụ xâm 

nhập da đều được tiệt trùng.

Ngành thẩm mỹ, nghệ thuật thân thể 
và thẩm mỹ xâm nhập da 

NSW Health Các thực hành nhằm kiềm chế việc nhiễm trùng xâm nhập da

Beauty, body art and skin penetration industries - Vietnamese

https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx


NSW Health Ngành thẩm mỹ, nghệ thuật thân thể và chăm sóc xâm nhập da 

• Tất cả các thứ bén nhọn được thải bỏ đúng cách. 
• Có dùng các phương cách hữu hiệu để kiềm chế 

nhiễm trùng.
• Những người hành nghề phải mang dụng cụ bảo hộ 

cá nhân (PPE).

Nếu quý vị có câu hỏi gì về vai trò của Viên chức có 
Thẩm quyền, hoặc cách làm sao để chuẩn bị cho cuộc 
thanh tra, vui lòng liên lạc hội đồng thành phố địa 
phương của quý vị (xem tờ dữ kiện ‘Quyền lực của các 
viên chức có thẩm quyền’).

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.
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Tờ dữ kiện
• Doanh nghiệp chăm sóc/điều trị thẩm mỹ  
• Doanh nghiệp xỏ khuyên cơ thể
• Làm sạch và khử trùng các bồn ngâm chân
• Doanh nghiệp làm sạch đại tràng
• Thợ làm tóc và thợ cắt tóc
• Cách thức làm sạch và tiệt trùng các dụng cụ và thiết 

bị có thể tái sử dụng
• Doanh nghiệp làm móng
• Vai trò và quyền lực của các viên chức có thẩm quyền
• Thiết kế và xây dựng doanh nghiệp thẩm mỹ xâm 

nhập da

• Doanh nghiệp phun xăm và nghệ thuật thân thể
• Tẩy lông bằng sáp

Bích chương
• Làm sạch và Tiệt trùng các dụng cụ và thiết bị loại có 

thể tái sử dụng

Vi-đê-ô
•  NSW Health Infection control tutorial for skin 

penetration practitioners

Các tiêu chuẩn
• AS/NZS 4815:2006

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:

https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXDJ5In7QhTmKCNnxWd_zd3wg8Og4nyZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXDJ5In7QhTmKCNnxWd_zd3wg8Og4nyZ
https://www.standards.org.au/access-standards/buy-standards
https://www.health.nsw.gov.au/environment/skinpenetration/Pages/skin-pen-resources.aspx

