
Động tác Cổ # 1
Một tay giữ một bên ghế. 
Đặt tay kia vòng qua đầu đến 
bên tai đối diện. Nhẹ nhàng 
nghiêng đầu quý vị xuống vai.

Ngón tay
Dang các ngón tay của 
quý vị ra rồi thả lỏng.

Động tác Cổ # 2
Thả lỏng cánh tay và hai vai 
của quý vị, hướng thẳng đầu 
về phía trước, rút cằm vào cổ.

Phía Sau của Chân
Đặt hai tay của quý vị bằng 
với chiều ngang của vai lên 
tường hoặc bàn. Chân đứng 
thẳng nhưng không gồng 
cứng, giữ hông thẳng ngay 
trên bàn chân của quý vị và cúi 
đầu xuống giữa hai cánh tay.

Vai và Phần Lưng Trên
Thả lỏng hai vai, đặt một bàn 
tay lên vai kia và nhìn về phía 
đối diện. Dùng bàn tay còn lại 
kéo cùi chỏ lên và hướng vào 
trong. Lặp lại ở phía bên kia.

Vai
Đan những ngón 
tay vào nhau và 
duỗi thẳng cánh 
tay ngang tầm vai 
và lòng bàn tay của 
quý vị hướng ra ngoài.
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BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
1. Ngồi trên ghế, loại có thể điều chỉnh và tựa lưng, và đặt 
     bàn chân trên sàn nhà.

2. Giữ đầu và lưng thẳng và vai thư giãn.

3. Đưa bàn chân hoặc bàn tay của khách hàng về phía 
    quý vị càng gần càng tốt để tránh bị căng giãn cơ do 
    cố vươn người về phía khách hàng.

4. Có đủ ánh sáng.

5. Đeo kiếng an toàn, để không bị bụi vô mắt lúc mài dũa.

6. Nhỏ nước mắt thủy hợp để tránh bị căng và khô mắt.

7.  Đệm miếng lót mềm hoặc một cái khăn bên dưới chỗ tỳ 
     tay xuống.

8. Dùng các dụng cụ bạn thấy dễ cầm nhất (được gọi là 
     "dụng cụ thích hợp cho kỹ thuật viên làm móng").

9. Nghỉ ngơi và di chuyển thường xuyên.

10. Thực hiện những bài tập co duỗi ngắn gọn trong các  
       khoảng thời gian chuyển tiếp từ người khách này sang 
       người khách khác.

  HÃY ĐI BÁC SĨ, NẾU...
1. Quý vị bị những cơn đau liên tục khiến cho quý vị 
    khó làm việc hoặc khó ngủ.

2. Quý vị cảm thấy tê rần hoặc mất cảm giác tại bất  
    cứ chỗ nào trên người mà không hết.

3. Quý vị thấy cơ bắp nào đó của mình suy yếu đi hoặc 
    thay đổi cảm giác.

4. Quý vị thường xuyên bị nhức đầu hoặc đau mắt.

Nhẹ nhàng tập từng động tác trong 10 giây và thở chầm chậm

Facebook: Healthy Nail Salon Network - Toronto 

Twitter: @TOHealthyNails 

Liên hệ: : mflohc@mflohc.mb.ca - Manitoba 

Tài liệu này có sẵn trực tuyến trên mạng bằng tiếng Anh và tiếng Việt tại 
www.mflohc.mb.ca  Tiếp cận các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng 
Hoa và tiếng Việt dành cho các công nhân tiệm làm móng tại trang mạng 
www.pqwchc.org/nails, tài liệu được thực hiện bởi đề án ban đầu tại Toronto

nailsalonproject@ctchc.com - Toronto

G I Ã N  D U Ỗ I  
T A Y  C H Â N

NGĂN NGỪA CĂNG THẲNG VÀ BỊ ĐAU KHI QUÝ VỊ LÀM VIỆC:

DÀNH CHO CÁC KỸ THUẬT VIÊN LÀM MÓNG

www.mflohc.mb.ca
www.pqwchc.org/nails


S T R E T C H
PREVENTING STRESS AND PAIN WHILE 

YOU WORK: FOR NAIL SALON TECHNICIANS
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G I Ã N  D U Ỗ I
 T A Y  C H Â N

NGĂN NGỪA CĂNG THẲNG VÀ BỊ ĐAU KHI QUÝ VỊ LÀM VIỆC:
DÀNH CHO CÁC KỸ THUẬT VIÊN LÀM MÓNG

ĐỂ CÓ THÊM SỰ GIÚP ĐỠ VÀ THÔNG TIN
CÁC DỊCH VỤ Y TẾ (Tiếp theo)

Y Viện Liên Châu Mỹ (PAN AM clinic)
75 Poseidon Bay
Winnipeg, Manitoba
Canada R3M 3E4
Điện thoại: 204-925-1550
www.panamclinic.org
Cung cấp sự đánh giá và chữa trị 
chuyên môn cho các bệnh nhân bị 
các thương tích cấp tính chẳng hạn 
như sái trật cơ, gân, bị các sự cắt đứt, 
bị bầm dập, và bị gãy xương nhưng 
không cần phải nhập viện. Y Viện 
Thương Tích Nhẹ được lập ra để thẩm 
định và chữa trị hầu hết các thương 
tích về xương, khớp và mô mềm.

Y Khoa Thể Thao Legacy 
(Legacy Sports Medicine)
14 – 160 Meadowwood Drive
Winnipeg, Manitoba, R2M 5L6
Điện thoại: 204-949-1099
Các bác sĩ y khoa thể thao cung cấp 
sự thẩm định và điều trị nhiều tình 
trạng bệnh xương khớp. Có thể làm 
hẹn đích thân đến khám hoặc qua 
điện thoại. Các dịch vụ hầu hết được 
bao trả bởi cơ quan Y Tế Manitoba 
và Hội Đồng Bồi Thường Tai Nạn Lao 
Động Manitoba.

Chương Trình Kết Nối với Bác 
Sĩ Gia Đình 
Y Tế Manitoba
Điện thoại: 204-786-7111
Cung cấp tên của các bác sĩ gia đình, 
những người đang nhận bệnh nhân mới.

Đơn Vị Bảo Vệ Y Tế Manitoba
Điện thoại: 204-945-4204
Email: healthprotection@gov.mb.ca
Liên lạc để báo cáo các điều lo ngại về 
các phương thức thực hành vệ sinh và 
khử trùng của một mỹ viện.

CÁC DỊCH VỤ Y TẾ (Tiếp theo)
Bộ Y Tế Canada
An Toàn Mỹ Phẩm
www.Canada.ca/en/health-canada/s
ervices/cosmetics.html
Thông tin về an toàn mỹ phẩm, 
quảng cáo, nhãn dán, các thành 
phần hoạt chất và vấn đề quản lý, 
báo cáo một sự cố, đọc về các sản 
phẩm trang điểm.

Liên Hiệp Ngành Móng Tay 
Lành Mạnh của California
www.cahealthynailsalons.org
Làm việc để cải thiện sức khỏe, sự an 
toàn và quyền hạn của lực lượng lao 
động ngành làm móng và chăm sóc 
thẩm mỹ để có được một ngành nghề 
lao động khỏe mạnh hơn, bền vững 
hơn và đúng đắn (không phải là nguồn 
tài liệu của Canada. Một số thông tin 
có thể không áp dụng cho Winnipeg, 
kể cả thông tin bằng tiếng Việt).

HỖ TRỢ ANH NGỮ
Chương trình EAL của đơn vị phụ 
trách việc học cho người lớn thuộc 
các trường của Winnipeg
https://www.winnipegsd.ca/Educati
on%20Services/EquityDiversity/adu
lt-EAL/Pages/default.aspx
Cung cấp một cơ hội cho di dân để cải 
thiện các kỹ năng Anh ngữ của họ để 
định cư tại Manitoba

WELARC: Trung Tâm Giới Thiệu và 
Thẩm Định Anh Ngữ Winnipeg
www.welarc.net
Giúp những người mới đến Canada 
cải thiện các kỹ năng giao tiếp bằng 
Anh ngữ hoặc Pháp ngữ của họ và 
cung cấp việc kiểm tra theo Tiêu 
Chuẩn Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Để 
Xếp Lớp của Canada (CLBPT) để 
thẩm định các kỹ năng Anh ngữ.

HỖ TRỢ ANH NGỮ
(Tiếp theo)

Trung Tâm Giáo Dục dành cho 
Người Lớn tại Winnipeg
https://www.winnipegsd.ca/
schools/WinnipegAdultEdCentre/ 
Pages/Default.aspx
Cung cấp các cơ hội cho người 
lớn để tiếp tục việc học trung học 
của họ trong môi trường người 
trưởng thành, có nghĩa là Chương 
Trình Học Thêm Anh Ngữ 
(English as an Additional Language 
Program, viết tắt EAL)

Để khiếu nại, than phiền 
ẩn danh về các điều kiện 
sức khỏe tại nơi làm việc 
của quý vị:

Chi nhánh đặc trách Vấn 
Đề Sức Khỏe và An Toàn Lao 
Động Manitoba
   204-945-3446
    www.gov.mb.ca/labour/safety

Đơn Vị Bảo Vệ Y Tế Manitoba
   204-945-4204
    healthprotection@gov.mb.ca

   

THÔNG TIN VỀ NHỮNG HÓA 
CHẤT NGUY HIỂM VÀ BẢO VỆ 
SỨC KHỎE CỦA QUÝ VỊ
Chi nhánh đặc trách Vấn Đề Sức Khỏe 
và An Toàn Lao Động Manitoba
200-401 York Ave.
Winnipeg, Manitoba R3C 0P8
Điện thoại: 204-945-3446
Số miễn phí: 1-800-282-8069
www.gov.mb.ca/labour/safety
Cung cấp thông tin và thực thi luật 
sức khỏe và an toàn lao động đồng 
thời điều tra các vấn đề tại nơi làm 
việc. Gọi nặc danh để báo cáo việc 
làm không an toàn, làm việc 24 tiếng 
một ngày, 365 ngày một năm.

Lao Động AN TOÀN tại Manitoba
16-363 Broadway
Winnipeg, manitoba R3C 1P2
Điện thoại: 204-957-7233
Số miễn phí: 1-855-957-7233
www.safemanitoba.com
Cung cấp việc giáo dục ngăn ngừa, lập 
chương trình về sự an toàn, tư vấn và 
hướng dẫn lập một thói quen về an 
toàn cho tất cả dân chúng Manitoba. 

CÁC DỊCH VỤ Y TẾ

Trung Tâm Sức Khỏe Nghề Nghiệp
102-275 Broadway
Winnipeg, Manitoba R3C 4M6
Điện thoại: 204-949-0811
Số fax: 204-956-0848
www.mflohc.mb.ca
Một trung tâm y tế cộng đồng đặt 
trọng tâm vào vấn đề sức khỏe của 
công nhân. Hãy làm hẹn với một bác 
sĩ nếu quý vị có bất cứ điều gì lo ngại 
về sức khỏe có liên quan đến việc làm. 
Quý vị cũng có thể lấy thêm thông tin 
và nhờ giúp đỡ cho các vấn đề về sức 
khỏe và an toàn tại nơi làm việc của 
quý vị.

Chính phủ Canada:

Bích chương này đã được chuyển thể cho phù hợp với Manitoba từ 
ấn bản nguyên thủy được thực hiện tại Toronto bởi Parkdale 
Queen West Community Heath Centre (Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng 
Parkdale Queen West, viết tắt PQWCHC) và Healthy Nail Salon 
Network (Mạng Lưới Tiệm Làm Móng Lành Mạnh) với sự tài trợ từ 
Bộ Lao Động và với sự giúp đỡ của Patricia J. Dryden, R.M.T  M.ed.

     Tài liệu này có sẵn trực tuyến trên mạng bằng tiếng Anh và 
tiếng Việt tại www.mflohc.mb.ca Tiếp cận các nguồn tài liệu 
dành cho công nhân tiệm làm móng bằng tiếng Anh, tiếng Hoa 
hoặc tiếng Việt tại trang mạng www.pqwchc.org/nails, tài  liệu 
được thực hiện bởi đề án ban đầu tại Toronto 

      Nếu quý vị muốn có thêm các bản sao của bích chương này 
bằng tiếng Anh, tiếng Hoa hoặc tiếng Việt, xin liên lạc: 
nailsalonproject@ctchc.com

     Facebook: Healthy Nail Salon Network - Toronto 
     Twitter: @TOHealthyNails 
     Liên hệ: mflohc@mflohc.mb.ca - Manitoba  
                     nailsalonproject@ctchc.com - Toronto 

Các ý kiến trình bày trong tài liệu này là của Đề Án Công Nhân 
Tiệm Làm Móng và không nhất thiết phản ảnh ý kiến của những 
người hoặc cơ quan của Tỉnh bang.

Minh họa
Bjoern Arthurs 
bjoernarthurs.com

Thiết kế Đồ họa
Azza Abbaro
azzaabbaro.com

Quỹ tài trợ được cung cấp bởi:

Được thực hiện bởi một cấp khoản hỗ trợ từ 
Chương Trình Nghiên Cứu và Đổi Mới Tại Nơi 
Làm Việc (Research and Workplace 
Innovation Program) của Hội Đồng Bồi 
Thường Tai Nạn Lao Động Manitoba 
(Workers Compensation Board of Manitoba)

www.mflohc.mb.ca
www.pqwchc.org/nails
azzaabbaro.com
www.bjoernarthurs.com
www.gov.mb.ca/labour/safety
www.safemanitoba.com
www.mflohc.mb.ca
www.panamclinic.org
www.cahealthynailsalons.org
www.welarc.net
https://www.winnipegsd.ca/Education%20Services/EquityDiversity/adult-EAL/Pages/default.aspx
www.Canada.ca/en/health-canada/services/cosmetics.html
www.gov.mb.ca/labour/safety
https://www.winnipegsd.ca/schools/WinnipegAdultEdCentre/Pages/Default.aspx

