Bạn Có Thử Áp Dụng Những Cách Sau Ðây Ðể Bảo
Vệ Khách Hàng và Sức Khoẻ Của Mình Không?
Dùng CÁC LOẠI CHAI LỌ không
bị rò rỉ & nên đậy nắp lại sau khi
sử dụng để bảo vệ phổi bạn khỏi
hơi của các hóa chất. Dán nhãn
cho tất cả các chai lọ.

Dùng BAO
TAY để bảo vệ
da bạn khỏi
dính các hóa
chất

Dùng KHẨU
TRANG để bảo vệ
phổi bạn khỏi bột
acrylic & gel & bụi
giũa từ móng.

Đeo KÍNH AN TOÀN để
bảo vệ mắt bạn khỏi các
hóa chất & những mảnh
vụn móng tay văng vào.

Dưới những dạng khác. Giọng Nói: 206-263-3050 hoặc TTY thu âm: 711

Dùng QUẠT để thổi
một số hơi hóa chất ra
ngoài tiệm và ra xa
khỏi buồng phổi của
bạn

Dùng THÙNG
RÁC BẰNG KIM
LOẠI CÓ NẮP
ĐẬY để bảo vệ
phổi bạn khỏi
nhiễm hơi các
hóa chất
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Kế Hoạch Tiệm Móng
Tay Lành Mạnh của
Người Việt

CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG
DẪN VỀ:
• Những cách làm việc an toàn
• Hệ thống thông hơi trong tiệm
• Các sản phẩm trong tiệm và cách cất
giữ các sản phẩm
• Cách vứt bỏ các chất thải đúng cách
• Đối phó với các trường hợp khẩn cấp

Giúp chủ và
các nhân
viên tiệm
móng tay
tạo ra một
nơi làm việc
an toàn.

GIÚP ĐỠ VỀ:
Cung cấp giúp đở về tài chánh để chi
trả cho những cải thiện về an toàn và
sức khỏe
SẼ LÀM NHỮNG GÌ
Đến thăm các tiệm móng và tổ chức
những buổi họp để tìm hiểu về những
nhu cầu và quan tâm của các tiệm
móng tay.

www.lhwmp.org/home/
health/nail-salons.aspx
206-263-3061

ECOSS

Mọi chi tiết về dự án này hoặc muốn
làm hẹn viếng thăm tiệm móng tay của
quý vị vui lòng liên lạc Chương Trình
Quản Lý Các Chấc Thải Độc Hại Địa
Phương ( LHWMP) tại số
206-263-3061 hoặc Cơ Quan Liên
Minh về Môi Trường phía Nam
Seattle ( ECOSS) tại số 206-767-0432

Được tài trợ bởi Chương Trình Quản Lý Các
Chất Thải Độc Hại Địa Phương (LHWMP)
Hợp tác với: Cơ quan Liên Minh về Môi
Trường phía Nam Seattle (Environmental
Coalition of South Seattle-ECOSS)

Environmental
Coalition of
South Seattle

www.ecoss.org/nail
salons.html
206-767-0432

