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Hướng dẫn Cách Thông gió cho Chủ Sở hữu Tiệm Làm đẹp 

GIỚI THIỆU 

Một quy định mới được ban hành bởi Bộ Ngoại giao Tiểu bang New York (New York State 
Department of State) yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm móng phải có hệ 
thống thông gió để hút và loại bỏ các chất ô nhiễm có hại, khói và các hạt bụi, khỏi khách 
hàng và nhân viên của tiệm. Các tiêu chuẩn này vừa chi phối quy định cho hệ thống thông 
gió chính, vừa yêu cầu phải sử dụng các hệ thống thoát khí cục bộ, cũng được biết đến với 
tên gọi thông gió hút từ nguồn, tại mỗi quầy làm móng tay và móng chân. Các tiêu chuẩn 
về thông gió là một phần của Quy tắc Cơ khí Quốc tế 2015 (2015 International Mechanical 

Code, “2015 IMC”).  

GIỚI THIỆU VỀ HƯỚNG DẪN NÀY  

Hướng dẫn này có các thông tin 
giúp quý vị đảm bảo rằng tiệm 
làm đẹp của quý vị tuân thủ các 
quy tắc. Hướng dẫn mô tả các 
yêu cầu mới và các bước mà quý 
vị có thể thực hiện để đảm bảo 
tuân thủ các quy định. Hướng 
dẫn cũng có một danh sách kiểm 

tra để giúp quý vị làm theo các bước quan trọng trong quy trình tuân thủ. 

Quý vị có thể tìm thấy tất cả các tài liệu có trong văn bản này tại: 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/nailsalons.html. 
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tra

LIÊN HỆ BỘ NGOẠI GIAO TIỂU BANG 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các yêu cầu thông gió mới hay cách để đảm bảo cơ sở kinh doanh 
của quý vị tuân thủ đúng quy định, vui lòng liên hệ Bộ Ngoại giao Tiểu bang theo số 518-474-4429.  Các 
thông tin và nguồn bổ sung có tại trang mạng của chúng tôi (www.dos.ny.gov). 
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I. Hiểu các Quy định về Thông gió Mới 
 

CÁC QUY ĐỊNH VỀ THÔNG GIÓ MỚI 

Một quy định mới được Bộ Ngoại giao Tiểu bang New York áp dụng yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ làm móng phải có hệ thống thông gió để hút và loại bỏ các chất ô nhiễm có hại, khói và các hạt 
bụi, khỏi khách hàng và nhân viên của tiệm. Các tiêu chuẩn này vừa chi phối quy định cho hệ thống thông 

gió chính, vừa yêu cầu phải sử dụng các hệ thống thoát khí cục bộ, 
cũng được biết đến với tên gọi thông gió hút từ nguồn, tại mỗi quầy 
làm móng tay và móng chân. Các hệ thống thoát khí cục bộ hút không 
khí xung quanh bàn tay hoặc bàn chân của khách hàng trong khi thực 
hiện dịch vụ làm móng, để đảm bảo rằng các nhân viên của tiệm và 
khách hàng không hít phải các chất ô nhiễm có hại.  

Quy định và Quy tắc về Thông gió  
 
Quý vị có thể tìm thấy nội dung của quy định về thông gió mới tại: 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventingreg.html 

 
Quý vị có thể tìm thấy Quy tắc Cơ khí Quốc tế 2015 tại:  
http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/NY/2015%20IMC%20HTML/CHAPTER%204.html 
 

Bộ đã làm việc với các kỹ sư chuyên nghiệp để lập ra một "Văn bản Hướng dẫn Kỹ thuật" (Technical 
Guidance Document) dành cho các nhà thầu và các chuyên gia thiết kế. Văn bản Hướng dẫn Kỹ thuật 
cung cấp các thông số và yêu cầu cụ thể cho các hệ thống thoát khí. Các nhà thầu và chuyên gia thiết kế 
cần tham khảo Văn bản Hướng dẫn Kỹ thuật để thiết kế một hệ thống đảm bảo tuân thủ các quy định 
cho tiệm làm đẹp của quý vị.  

 

CÁC YÊU CẦU MỚI CÓ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN CÁC CƠ SỞ KINH DOANH HIỆN TẠI 

 Nếu quý vị có giấy phép Kinh doanh Làm đẹp license (Appearance Enhancement Business) trước 
ngày 3 tháng Mười, 2016, thì quý vị có năm năm để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về thông gió 
mới.  
 

 Các cơ sở kinh doanh hiện tại sẽ không bị kiểm tra tuân thủ với tiêu chuẩn thông gió mới cho đến 
ngày 3 tháng Mười, 2021. 
 

 Các cơ sở kinh doanh hiện tại sẽ cần phải lấy và giữ tại cơ sở một giấy chứng nhận tuân thủ kể từ 
ngày 3 tháng Mười, 2021.  

 

 

CÁC YÊU CẦU MỚI CÓ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN CÁC CƠ SỞ KINH DOANH MỚI 
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 Nếu quý vị nhận giấy phép kinh doanh làm đẹp vào hoặc sau ngày 3 tháng Mười, 2016, thì quý 
vị phải tuân thủ các yêu cầu về thông gió mới tại thời điểm quý vị mở cửa tiệm làm đẹp theo giấy 
phép kinh doanh mới. 
 

 Các doanh nghiệp mới sẽ phải lấy giấy chứng nhận tuân thủ trước khi bắt đầu đi vào hoạt động, 
và giữ giấy chứng nhận này tại cơ sở kinh doanh. 
 

 Bộ sẽ kiểm tra các cơ sở kinh doanh mới về việc tuân thủ tiêu chuẩn thông gió mới bắt đầu từ 
ngày 3 tháng Mười, 2016.  
 

 Các cơ sở kinh doanh mới không tuân thủ tiêu chuẩn mới sẽ nhận được một Thông báo Vi phạm 
và hướng dẫn từ Bộ về cách đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn.  
 

 Bộ hiểu rằng có thể phải mất vài tháng để tiệm làm đẹp của quý vị hoàn thành đảm bảo tuân 
thủ các quy tắc mới, và Bộ có thể làm việc với quý vị để tránh phải triệu tập một phiên điều 
trần. Trong phần lớn các trường hợp, ngay cả khi quý vị nhận được một Thông báo Vi phạm, thì 
vấn đề có thể được giải quyết mà không cần đến các hình phạt và không cần đến một phiên 
điều trần, bằng cách sửa lỗi ở các vi phạm, hoặc chứng tỏ với Bộ rằng quý vị đã có những nỗ lực 
hợp lý để tuân thủ các quy tắc mới. Để biết thêm thông tin về các loại hành động và tài liệu mà 
quý vị có thể mang tới Bộ để chứng tỏ rằng quý vị đang có một nỗ lực hợp lý và chân thành để 
tuân thủ tiêu chuẩn mới, hãy tham khảo văn bản “Important Tips and Information After an 
Inspection” (Các Gợi ý và Thông tin Quan trọng Sau một cuộc Kiểm tra) có sẵn trên trang mạng 
của chúng tôi tại địa chỉ 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL1003
16_01_ACr.pdf  
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II. Tuân thủ Các quy định có nghĩa là như thế nào 
 

CÁC BẢN VẼ VÀ MÔ TẢ  QUẦY LÀM MÓNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG GIÓ MẪU  

          Quầy làm Móng Tay được Thông gió                                               Quầy làm Móng Chân được Thông gió 

 

 

 
 
 
 

Một bàn được thông gió có một quạt gió hút các hơi hóa chất 
và các hạt bụi vào một đường ống và ngăn chúng đi vào môi 
trường không khí trong phòng. Bàn được thông gió là một ví 
dụ về thoát khí cục bộ bởi vì nó ngăn các loại hóa chất và hạt 
bụi độc hại đi tới vùng hít thở của cả nhân viên làm móng và 
khách hàng. Bàn được thông gió cũng phải hút khí ô nhiễm ra 
ngoài tiệm.   

 

 
 
 
 
 
 
                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Loại hệ thống thoát khí cục bộ này cho phép 
đặt một chụp hút khí di động ở trên bàn tay 
hay bàn chân của khách hàng để hút hơi hóa 
chất và khí đó ra ngoài. 

Chụp Hút khí Hút Khí Ô nhiễm Ra ngoài Quạt gió ở Bàn Được Nối với Đường ống để Hút Khí 
Ô nhiễm Ra ngoài 

KHU VỰC 
LÀM VIỆC 

Khu vực 
Làm 

BÀN LÀM 
MÓNG TAY 

BỐ TRÍ HÚT KHÍ TRÊN MẶT BÀN 

Đường ống 

Ra bên ngoài 

QUẠT GIÓ 

TRẦN NHÀ 

BÊN NGOÀI 

KHU VỰC 
LÀM VIỆC 

BÀN LÀM 
MÓNG TAY 

BỐ TRÍ ỐNG HÚT TRÊN CAO 

QUẠT GIÓ 

BÊN NGOÀI 
BÊN NGOÀI 

ĐẦU XẢ KHÍ 
BẮT BUỘC 
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CÁC HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ LÀM ĐẸP ĐÃ ĐƯỢC LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG THÔNG GIÓ MỚI 
Các quầy Làm Móng Tay và Móng Chân  
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III. Thuê một Chuyên gia để Lắp đặt Hệ thống Thông gió 
 
TRƯỚC KHI THUÊ MỘT CHUYÊN GIA 
 
Trước khi gọi một chuyên gia, quý vị cần kiểm tra với chính quyền địa phương để biết liệu các nhà thầu 
có cần được địa phương cấp giấy phép trước khi làm việc tại địa phương hay không. 
 
TÌM MỘT CHUYÊN GIA ĐỂ GIÚP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG GIÓ  

Các kỹ sư chuyên nghiệp và các nhà thầu cơ khí có thể thiết kế, xây dựng 
và lắp đặt các hệ thống thoát khí. Các kỹ sư chuyên nghiệp được Bộ Giáo 
dục Tiểu bang New York cấp giấy phép.    

Các Kỹ sư Chuyên nghiệp 

 Quý vị có thể tìm thông tin về việc thuê một kỹ sư chuyên nghiệp 
tại: http://www.op.nysed.gov/prof/pels/pebroch.htm 
 Quý vị có thể xác minh giấy phép và đăng ký của một kỹ sư chuyên 
nghiệp có giấy phép của Tiểu bang New York tại trang mạng của Bộ Giáo 

dục Tiểu bang New York tại: http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm  

Các Nhà thầu Cơ khí 

 Tìm một nhà thầu cơ khí chuyên về các dự án xây dựng/cải tạo thương mại có liên quan đến các 
hệ thống thông gió. 

 Trong một số trường hợp các nhà thầu cơ khí có thể thiết kế các hệ thống 
thông gió. Nếu quý vị cần được giúp đỡ tìm một nhà thầu cơ khí trong 
khu vực của quý vị, có thể sẽ có các tổ chức đại diện cho các nhà thầu và 
doanh nghiệp chuyên thiết kế, xây dựng, lắp đặt, và bảo trì các hệ thống 
thông gió trong nhà.  

 Mạng lưới Blue Book về Xây dựng Thương mại (Blue Book Network of 
Commercial Construction) là một nguồn thông tin trực tuyến để tìm các 
nhà thầu cơ khí. Tìm các nhà thầu cơ khí trong Blue Book tại: 
http://www.thebluebook.com/cl/stall2844.htm 

 Để tìm một nhà thầu cơ khí trong khu vực của quý vị, hãy hỏi các chủ cơ sở kinh doanh khác (ví 
dụ các nhà hàng), bạn bè hay những người mà gần đây có thể đã thuê nhà thầu để cải tạo cơ sở. 

Giới thiệu truyền miệng thường là cách tốt nhất để tìm một chuyên gia.  
 Ngoài ra, quý vị có thể tự tìm kiếm trong danh bạ các trang vàng, 
hoặc bằng cách gõ bất kỳ từ khóa gợi ý nào sau đây vào một hệ thống tìm 
kiếm trực tuyến: “HVAC Contractor” (Nhà thầu 
HVAC), “mechanical contractor” (nhà thầu cơ 

khí) hay “mechanical contractor near me” (nhà thầu cơ khí gần tôi). 
Kiểm tra các trang mạng internet để xem các giới thiệu và tìm các 
chuyên gia, nhưng hãy thận trọng suy xét các trang không có những ý 
kiến đánh giá đã được xác minh. 

 Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hệ thống cần cho cửa hàng của 
quý vị, quý vị có thể phải tham khảo ý kiến của một kỹ sư cơ khí. 
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Các Kỹ sư Cơ khí 

Cơ khí công trình là bộ môn áp dụng các nguyên tắc về công trình, vật lý, và khoa học vật liệu cho việc 
thiết kế, phân tích, sản xuất, và bảo trì các hệ thống cơ khí.  

 Nhà thầu cơ khí của quý vị có thể khuyến nghị sử dụng một kỹ sư cơ khí. 

Các kiến trúc sư 

Một kiến trúc sư là một chuyên gia thiết kế chuẩn định được Bộ Giáo dục Tiểu bang New York cấp giấy 
phép. Nếu quý vị cần hướng dẫn về thay đổi thiết kế kiến trúc bên ngoài của cơ sở kinh doanh của quý 
vị, quý vị có thể phải tham khảo ý kiến của một kiến trúc sư có giấy phép. 

 Tham khảo ý kiến của một kiến trúc sư (nếu nhà thầu cơ khí hoặc kỹ sư cơ khí của quý vị khuyến 
nghị hoặc yêu cầu). 

 

KHI THUÊ BẤT KỲ CHUYÊN GIA NÀO 

 Hãy gặp nhiều hơn một chuyên gia cho mỗi dịch vụ được yêu cầu. 
 Cách tốt nhất là gặp ít nhất ba nhà cung cấp dịch vụ cho mỗi dịch  vụ mà quý vị cần.  
 Lấy tất cả các bản ước tính chi phí và báo giá bằng văn bản.  
 Nếu quý vị được báo giá mà quý vị cho rằng là quá cao, hãy tìm một chuyên gia khác có giá  

thấp hơn.  
 

NHỮNG GÌ CẦN NÓI VỚI MỘT KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP HAY NHÀ THẦU CƠ KHÍ 

 Hãy nói với nhà thầu cơ khí rằng quý vị là chủ cơ sở kinh doanh và 
quy định của Tiểu bang New York yêu cầu quý vị lắp đặt một hệ thống thoát 
khí cục bộ (cũng được biết đến với tên gọi hệ thống thông gió hút từ nguồn) 
để hút tất cả các hơi, khói, bụi và các yếu tố ô nhiễm không khí khác trong 
cửa hàng của quý vị. 
 Hãy nói với nhà thầu cơ khí rằng quý vị đang tìm báo giá về thiết 
kế, xây dựng và lắp đặt một hệ thống thoát khí cục bộ tại mỗi quầy làm 

móng tay và móng chân trong cơ sở kinh doanh của quý vị. 
 Đưa cho nhà thầu cơ khí một bản sao "Văn bản Hướng dẫn Kỹ thuật" của Bộ có sẵn tại: 

http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL1003
16_01_ACr.pdf  (Hãy giữ các bản sao của văn bản này và đưa cho chủ sở hữu nhà đất của quý 
vị, nếu thích hợp, và cho bất kỳ nhà thầu nào mà quý vị muốn yêu cầu họ ước tính chi phí cho 
việc thiết kế, lắp đặt và sửa chữa hệ thống thông gió.) 

 Hãy hỏi xem liệu nhà thầu của quý vị có kinh nghiệm với các hệ thống thông gió cho các loại cơ 
sở kinh doanh khác mà yêu cầu một "hệ thống thoát khí cục bộ" (cũng được biết đến với tên gọi 
hệ thống "thông gió hút từ nguồn") hay không. 

 Hỏi xem liệu nhà thầu của quý vị đã có tất cả các giấy phép theo yêu cầu và đã đăng ký đầy đủ tại 
http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm hay chưa.  

 Hãy yêu cầu nhà thầu của quý vị cung cấp bằng chứng bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm đền bù 
cho người lao động của họ. 
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 Chi phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: tuổi thọ của tòa nhà, vị trí và quy mô 
cửa hàng của quý vị, và tuổi thọ của các hệ thống thông gió hiện tại của quý vị. Các hệ thống hút 
khí từ nguồn cụ thể có thể có giá dao động từ $500 đến $1,500 cho mỗi quầy. Các dự án nâng 
cấp hệ thống thông gió lớn có thể có chi phí cao hơn nhiều.  

 Luôn yêu cầu một hợp đồng và ước tính giá chi tiết bằng văn bản. Nó sẽ bảo vệ quý vị và giúp 
đảm bảo rằng quý vị và nhà thầu hiểu phạm vi và chi phí của dự án. 

 Hãy yêu cầu chuyên gia được lựa chọn cung cấp cho quý vị một bản sao giấy phép xây dựng cho 
dự án của quý vị, nếu dự án cần có giấy phép.  

 

 

IV. Lấy một Giấy Chứng nhận Tuân thủ có Chữ ký  
 

Các quy định về thông gió yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải lấy một giấy chứng nhận có chữ ký của 
người lắp đặt hệ thống thông gió, nhà sản xuất hoặc một chuyên gia thiết kế chuẩn định xác nhận rằng 
hệ thống thông gió được lắp đặt đáp 
ứng được các yêu cầu pháp lý mới. 
Quý vị có thể tìm thấy mẫu Giấy 
Chứng nhận Tuân thủ để đưa cho 
chuyên gia của quý vị tại trang mạng 
của chúng tôi ở đây: http:// 
ww.dos.ny.gov/licensing 
/appearance/ventilation%20 
certificate.pdf  Quý vị phải luôn giữ 
một giấy chứng nhận tuân thủ tại cơ 
sở. 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TUÂN THỦ 
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V. Làm theo Hướng dẫn Từng bước với một Danh sách Kiểm tra cho các Chủ 

sở hữu Tiệm Làm đẹp 
 

 
 

Danh sách Kiểm tra Từng bước cho các Chủ sở hữu Tiệm 
Làm đẹp  

 

DANH SÁCH KIỂM TRA TUÂN THỦ VỀ THÔNG GIÓ 

Trước khi bắt đầu dự án của mình, quý vị hãy nhớ: 

 Xem lại hợp đồng thuê cơ sở và tham khảo ý kiến chủ nhà về bất kỳ điều khoản và điều kiện nào 
quyết định các dự án xây dựng và cải tạo bất động sản. Tham khảo ý kiến một luật sư nếu quý vị cần 
giúp đỡ xem xét hợp đồng thuê cơ sở.  
 

 Xem các bức ảnh và mô tả của những quầy làm móng đã được thông gió từ những tiệm làm đẹp 
tuân thủ quy tắc. 
 

 Tìm một nhà thầu cơ khí, một kỹ sư cơ khí hay một kiến trúc sư.  

 Đưa một bản sao "Văn bản Thông số Kỹ thuật" của DOS cho nhà thầu cơ khí, kỹ sư cơ khí 
và/hoặc kiến trúc sư của quý vị để họ hiểu quy định bao hàm những gì.  
 

 Hãy gặp và tham khảo ý kiến từ nhiều hơn một chuyên gia cho mỗi dịch vụ được yêu cầu. Việc 
tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia và so sánh các bản báo giá khác nhau sẽ cho phép quý vị chọn 
được chuyên gia tốt nhất cho các nhu cầu của quý vị.    

 

 Tìm kiếm một nhà thầu có khả năng giao tiếp tốt và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị. 
 

 Hãy đảm bảo rằng chuyên gia của quý vị có kinh nghiệm với các hệ thống thông gió yêu cầu một 
"hệ thống thoát khí cục bộ" (cũng được biết đến với tên gọi hệ thống "thông gió hút từ nguồn").  
 

 Hãy đảm bảo rằng chuyên gia của quý vị có giấy phép, nếu cần. 
 

 Sau khi chọn chuyên gia của quý vị, hãy yêu cầu chuyên gia của quý vị đưa cho quý  vị: 
o Một hợp đồng và ước tính giá chi tiết bằng văn bản  
o Một bản sao hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm và đền bù cho người lao 

động của chuyên gia đó  
o Giấy phép xây dựng và các bản kế hoạch, nếu cần 

 


