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Thưa Chủ/Người Điều Hành Cơ Sở Phục Vụ Cá Nhân: 

 
Đơn vị Y Tế Khu Vực Simcoe Muskoka (SMDHU) thông báo cho những người điều hành các Cơ Sở 
Phục Vụ Cá Nhân rằng Bộ Y Tế và Chăm Sóc Dài Hạn (MOHLTC) mới đây có đưa ra các hướng dẫn 
cập nhật của tỉnh bang cho Các Tiêu Chuẩn Y Tế Công Cộng (OPHS), 2015. Bao gồm trong các tiêu 
chuẩn này là việc sửa lại Quy Tắc 2015 về việc Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Sự Lây Nhiễm của Các Cơ 
Sở Phục Vụ Cá Nhân. Quy tắc đưa ra các tiêu chuẩn kiểm tra và áp dụng cho những nơi cung cấp 
(các) dịch vụ cá nhân chẳng hạn như, nhưng không chỉ giới hạn ở: tiệm uốn hớt tóc nữ, tiệm hớt tóc 
nam, xâm hình, tiệm xỏ lỗ thân thể, các dịch vụ thẩm mỹ, tiệm dùng hóa chất và kim để tẩy xóa lông 
(electrolysis) và nơi châm cứu.   

Theo Quy Tắc 2015 đã được sửa lại về việc Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Sự Lây Nhiễm của Các Cơ Sở 
Phục Vụ Cá Nhân, các đơn vị y tế tại Ontario đang được yêu cầu phải: 

 Niêm yết các báo cáo điều tra khiếu nại nhận dạng các sai sót trong việc Ngăn Ngừa và 
Kiểm Soát Sự Lây Nhiễm (IPAC) có thể có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe công chúng. Các 
báo cáo này sẽ được niêm yết trên trang mạng của đơn vị y tế.  

Một sự sai sót về IPAC là một sự thất bại trong việc làm theo các phương thức tốt nhất để kiểm soát 
và ngăn ngừa sự lây nhiễm có thể dẫn đến việc bệnh truyền nhiễm lây lan cho khách hàng hoặc nhân 
viên qua sự tiếp xúc với máu và/hoặc các chất dịch của cơ thể. 

Nếu quý vị là một chuyên viên y tế thuộc diện quản lý cung cấp các dịch vụ cá nhân, MOHLTC 
đang tăng cường các chương trình kiểm tra y tế công cộng thông qua: 
 

 Hàng năm ngoài việc kiểm tra theo định kỳ tất cả cơ sở phục vụ cá nhân, theo thông lệ sẽ 
kiểm tra tất cả các chuyên viên y tế thuộc diện quản lý, những người làm công việc phục vụ 
cá nhân. 

 Làm việc với các cơ quan quản lý ngành nghề cho các cuộc điều tra liên quan đến các 
chuyên viên y tế thuộc diện quản lý, những người làm công việc phục vụ cá nhân.  

 Hành động theo Luật Bảo Vệ và Vận Động Sức Khỏe (Health Protection and Promotion 
Act), 1990 nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ các sự rủi ro về y tế được nhận dạng trong lúc 
tiến hành các cuộc kiểm tra theo định kỳ hoặc trong lúc điều tra các khiếu nại khi cần thiết.  
 

Để đáp ứng các yêu cầu này SMDHU đang triển khai các biện pháp nói trên vào phương thức làm 
việc theo tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi đã lập trang Báo cáo Điều tra về IPAC trên trang mạng 
của chúng tôi, bao gồm các báo cáo tóm lược các sự sai sót được xác nhận về IPAC tìm ra trong lúc 
tiến hành điều tra các khiếu nại. Các báo cáo điều tra về việc ngăn ngừa và kiểm soát sự lây nhiễm 
có sẵn tại trang mạng www.smdhu.org/ipacreports.   
 

Cám ơn sự hợp tác và hỗ trợ của quý vị trong lúc chúng tôi làm việc để bảo đảm an toàn cho vấn đề 
dịch vụ cá nhân trong các cộng đồng của chúng ta.  
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