
 

 
 

Hỏi & Đáp về việc báo cáo sai sót IPAC  
của cơ sở phục vụ cá nhân  

 
 

Hỏi. Một sai sót về ngăn ngừa và kiểm soát lây nhiễm (infection prevention and control, 
viết tắt IPAC) là gì? 

Đáp. Một sai sót về IPAC là một sự thất bại trong việc thực hiện các phương thức 
tốt nhất để ngăn ngừa và kiểm soát sự lây nhiễm, có thể đưa đến một bệnh lây 
nhiễm truyền lây cho dân chúng qua sự tiếp xúc với máu và/hoặc các chất dịch của 
cơ thể. 
 
 

Hỏi. Các sai sót về IPAC được đơn vị y tế tìm thấy và giải quyết như thế nào trong thời 

gian điều tra các khiếu nại? 

Đáp. Đơn vị y tế thanh tra tất cả các cơ sở phục vụ cá nhân (personal service 

settings, viết tắt PSS) sau khi nhận được các khiếu nại từ công chúng. Một thanh tra 

viên y tế kiểm tra để bảo đảm những người chủ cơ sở điều hành doanh nghiệp của 

họ một cách sạch sẽ và an toàn.    

 

Hỏi. Các dịch vụ cá nhân là gì? 
 

Đáp. Các dịch vụ cá nhân bao gồm:  
Uốn cắt tóc nữ, hớt tóc nam, trang điểm vĩnh viễn, xóa lông bằng tia laser, dùng 
hóa chất và kim để tẩy xóa lông (electrolysis), làm móng tay, móng chân, các 
dịch vụ thẩm mỹ, xâm mình và xỏ lỗ thân thể.  
 
 

Hỏi. Điều gì mới so với phương thức làm việc hiện tại?  

Đáp. Các đơn vị y tế sẽ niêm yết báo cáo về các điều tra khiếu nại cho biết các sai 

sót về IPAC trên trang mạng của đơn vị y tế. Trong quá khứ, tất cả các báo cáo điều 

tra khiếu nại chỉ có sẵn cho công chúng tham khảo thông qua một thủ tục yêu cầu 

chính thức.  



 

 

Hỏi. Tại sao phải chia sẻ các báo cáo sai sót về IPAC với công chúng? 

Đáp. Niêm yết báo cáo xác nhận các sai sót về IPAC cho công chúng xem có thể 
khuyến khích những nơi cung cấp dịch vụ phải bảo đảm các dịch vụ mà họ cung 
cấp cho cá nhân thì an toàn. Việc đọc các báo cáo này có thể giúp công chúng thực 
hiện các quyết định có hiểu biết về các dịch vụ cá nhân mà họ nhận.  

Chúng tôi sẽ không niêm yết các báo cáo của những cơ sở đã được điều tra 
sau khi có khiếu nại hoặc được cho biết nhưng không tìm thấy có sai sót trong 
việc ngăn ngừa và kiểm soát sự lây nhiễm. 

 
Hỏi. Một số các sự lo ngại cho sức khỏe đối với các dịch vụ cá nhân là gì? 

 
Đáp. Có sự rủi ro về việc nhiễm vi trùng, nhiễm nấm và bị các bệnh lây nhiễm qua 
đường máu chẳng hạn như viêm gan B, viêm gan C, và HIV, khi trang thiết bị 
không được xử lý đúng cách và nếu các hướng dẫn an toàn đã không được tuân 
theo đúng cách trong lúc phục vụ (chẳng hạn như chùi rửa và khử trùng).  

 
 
Hỏi. Quý vị sẽ thanh tra Các Cơ Sở Phục Vụ Cá Nhân thường xuyên như thế nào? 

 
Đáp. Tất cả các đơn vị y tế tại Ontario tiến hành thanh tra hàng năm và theo dõi 
tiếp theo các khiếu nại liên hệ đến các vấn đề về dịch vụ cá nhân.  

 
 
Hỏi. Các đơn vị y tế có thể đóng cửa hoặc phạt tiền một cơ sở về sai sót IPAC hay 
không? 
 

Đáp. Được. Khi căn cứ trên khiếu nại và tìm thấy có vấn đề, thanh tra viên trước 
tiên sẽ cung cấp sự giáo dục cho chủ cơ sở. Khi có một vấn đề rủi ro cho sức khỏe 
công chúng, thanh tra viên của Đơn vị Y tế Khu vực Simcoe Muskoka (SMDHU) có 
thể ra lệnh theo Luật Bảo Vệ và Vận Động Sức Khỏe. Lệnh có liệt kê các việc phải 
làm nhằm giảm thiểu rủi ro cho công chúng, và có thể bao gồm cả việc đóng cửa 
doanh nghiệp cho đến khi không còn các sự rủi ro nữa.  

 

Để biết thêm chi tiết, xin gọi đường dây Nối Kết Y Tế (Health Connection) số 705-721-

7520 (1-877-721-7520) ext. 8809, để nói chuyện với một thành viên của Nhóm đặc 

trách vấn đề Bệnh Lây Nhiễm. 


