THI THỰC HÀNH TRÊN BÀN TAY GIẢ
Chất sát trùng tay, chất diệt trùng EPA chuẩn nhận, bình xịt khử trùng có nhãn hiệu sản xuất. Hộp/túi đựng đồ
nghề khô; túi đựng rác; gối tay (cushion); khăn vải và khăn giấy; bông gòn; hộp cứu thương (chất cầm máu);
băng keo; bút chì số 2; xà phòng rửa tay; bình chứa nước (đổ vào tô ngâm tay pha với xà phòng)
(Chất khử trùng tay (hand sanitizer), Quats, chất xịt khử trùng phải có nhãn hiệu nhà sản xuất bằng Anh ngữ)

I. CHUẨN BỊ VÀ BẢO VỆ KHÁCH HÀNG (10 phút). Hướng dẫn bằng lời:
SETUP & CLIENT PROTECTION
-Bạn chuẩn bị các đồ nghề mà bạn sẽ dùng trong suốt buổi thi.
-Bạn chuẩn bị cho đồ nghề làm móng tay.
-Bạn sẽ được theo dõi khi thực hiện các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.
-Khi hoàn tất mỗi mục của kỳ thi, hãy chìa bàn tay về phía giám thị để tỏ ý là bạn đã làm xong.
-Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành mục này.
-Bạn sẽ được nhắc khi chỉ còn 5 phút là hết giờ.
-Các hướng dẫn này sẽ được nhắc lại.

-Giảm khảo: You may begin set up (Bắt đầu xếp vật dụng lên bàn).
*BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY:
• Khử trùng tay (hand sanitizer)
• Diệt trùng khu vực làm, trãi giấy lên kệ, lên bàn kế đến đặt vật liệu
(Xịt chất sát trùng lên bàn, ghế người mẫu, ghế thí sinh, bàn xếp đồ và dùng giấy lau khô)
• Khử trùng tay lại (hand sanitizer)
• Chuẩn bị nơi thi, vật dụng, chai, lọ đựng lotion bằng English
• Sắp xếp dụng cụ (cho môn chăm sóc tay, cần trãi khăn giấy, gối tay khách, dụng cụ, túi rác)
• Giữ nơi làm việc an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị

Sanitize hands
(khử trùng tay)

Set up table for manicure on artificial hand
Chuẩn bị vật dụng, dung dịch, nước sơn

II. CHĂM SÓC BÀN TAY VÀ SƠN MÓNG (20 phút).
MANICURE AND POLISH
VÂT LIỆU CHĂM SÓC TAY: tô ngâm tay; bình đựng nước (rót vào tô ngâm tay và xà phòng); chất khử trùng
tay (hand sanitizer); kem mềm da; bàn chãi móng; giũa (emery board); buffer (chà mịn móng); dầu thoa da;
chất chùi nước sơn; kềm cắt móng tay; kem massage; cây sủi da; que gỗ cam; xà phòng nước; hộp đựng đồ dơ;
túi giầy;bông gòn; nước sơn lót; nước sơn đỏ; nước phủ bóng

-Giám khảo: You will now perform the manicure section and polish
(Bạn thi môn chăm sóc móng tay và sơn móng).
Bạn có 20 phút để hoàn tất mục này. Bạn sẽ được nhắc khi chỉ còn 10 phút.
*BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY:

- Giảm khảo: You may begin (Bạn bắt đầu làm).



Khử trùng tay (hand sanitizer)
Khử trùng một bàn tay người mẫu (hand sanitizer)

Mix liquid soap &
water
Sanitize hands (khử trùng

Sanitize artifical hand
(khử trùng tay giả)

Cách giũa móng
 Tạo hình đầu móng (cắt và dũa móng cho an toàn)
 Tạo chiều dài và hình dáng đều như nhau
Cách chăm sóc biểu bì
 Nhúng các ngón tay vào tô ngâm tay (pha vài giọt xà phòng và rót nước vào tô




ngâm tay)

Shape free
edge; file nails

Lấy bàn tay ra và dùng khăn giấy lau tay khô
Thoa kem mềm da chung quanh móng
Dùng cây sủi đẩy lùi da tay (với động tác xoay tròn nhẹ từ cạnh móng đến nền
móng).

*




Dùng bàn chãi chà rữa mặt móng trên tô ngâm và lau khô bàn tay
Làm sạch lớp dưới móng từ giữa ra hai bên móng.
Đánh bóng mặt móng bằng buffer đúng cách
Thoa dầu biểu bì (cuticle oil) lên chung quanh mặt móng

Clean under free edge
(lau dưới đầu móng)

Apply cuticle remover
(thoa kem mềm da)

Brush nails surface
(chãi rữa mặt móng)

Push back cuticles
(đẩy lùi da trên móng)

Buff nails
(đánh bóng mặt móng)

Apply cuticle oil
(thoa dầu quanh móng)

Massage bàn tay
 Trãi kem massage lên khắp bàn tay
 Massage các ngón tay, lưng bàn tay và lòng bàn tay (động tác liên tục, nhịp nhàng)
 Lau sạch mặt móng, da dưới móng bằng chất chùi nước sơn (polish remover)

Apply hand lotion
(thoa kem massage)

Massage cream over
hand

Rotate wrist
(massage xoay cổ tay)

Massage palm
(massage lòng bàn tay)

Massages back of hand
(massage lưng bàn tay)

Massages fingers
(massage các ngón

Clean nails plate
(lau sạch mặt móng)

Clean under free edges
(lau sạch dưới đầu
móng)

POLISH (SƠN MÓNG TAY) Bạn sẽ sơn hết cả 5 móng










Sơn nước lót (base coat) lên toàn mặt móng
Thoa nước sơn đỏ (red polish) lên toàn mặt móng ( nhớ lăn chai nước sơn giữa lòng 2 bàn tay)
Phủ nước bóng (top coat) lên toàn mặt móng
(thấm chất chùi nước sơn vào bông gòn quấn gỗ cam lau quanh móng tay sơn bị lem)
Móng sơn không lem, trông bóng mịn và đều
Dọn dẹp đồ sau khi dùng (cây sủi, bàn chãi, kềm cắt móng bỏ vào hộp đựng đồ dơ).
Tô ngâm tay đổ nước vào sink và dùng giấy lau sink kỹ
Tô ngâm (finger bowl) đã dùng bỏ vào hộp đựng đồ dơ (soil container).}
Vứt bỏ vào túi rác (que gỗ cam, cây giũa, buffer, giấy lót bàn bỏ).
Dọn dẹp đồ đạc và xịt chất sát trùng lên bàn, ghế và dùng giấy lau khô

Base coat rolls between palms
(lăn sơn lót giữa lòng bàn tay)

Apply base coat on nails
(thoa sơn lót lên móng)

Apply nail polish on nails
(thoa nước sơn lên móng)

Apply top coat on nails
(thoa nước bóng lên móng)

Clean color’s polish
(lau nước sơn lem ra móng)

Soiled material in trask
(vật liệu bẩn bỏ túi rác)

Disposes soil implements
(bỏ dụng cụ dơ vào hộp)

Sanitized hands
(khử trùng tay)

III. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ CHO KHÁCH H ÀNG MỚI (10 phút)
SET UP AND NEW CLIENT PREPARATION
Chuẩn bị làm việc cho một khách hàng mới với những dụng cụ bạn sẽ sử dụng trong phần thi còn lại.
-Bạn cũng sẽ sắp xếp vật liệu cho tip gắn đầu móng và đắp móng bột tạo hình.
-Bạn phải thực hiện các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.
-Bạn có 10 phút để hoàn thành phần này.
-Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.

-Giảm khảo: You may begin set up (Bắt đầu xếp vật dụng lên bàn).
*BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY:







Khử trùng tay (hand sanitizer)
Diệt trùng khu vực làm, trãi giấy lên kệ, lên bàn kế đến đặt vật liệu
(bàn xếp đồ và dùng giấy lau khô)
Khử trùng tay lại (hand resanitizer)
Chuẩn bị nơi thi, vật dụng, chai, lọ đựng lotion bằng English
Sắp xếp dụng cụ, vật liệu trên khăn giấy phẩn thi tip gắn móng và đắp
bột tạo hình
Giữ nơi làm việc an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị
Xòe tay về giám khảo cho biết bạn đã làm xong
trước hoặc đúng thời hạn.

Set up table for tip & acrylic nail

IV. GẮN TIP LÊN MÓNG (20 phút). NAIL TIP
VẬT LIỆU: cây sủi da; kéo; kềm cắt móng; móng giả; keo; chất làm sạch móng;
chất khử trùng tay; giũa; buffer.

Dùng đồ nghề cho phần thi gắn tip lên đầu móng.

-Giám khảo: You may begin set up (Bạn chuẩn bị dụng cụ)
-Giám khảo: “Perform the nail tip section”
Bạn sẽ gắn tip lên móng có ngón đeo nhẫn
Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành mục này. Bạn sẽ được nhắc khi chỉ còn 10 phút.

-Giảm khảo: You may begin (Bạn bắt đầu làm).
*BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY:













Khử trùng tay bạn (hand sanitizer)
Sắp xếp vật liệu gắn móng tip
Dùng buffer chà nhẹ đầu móng thật loại bỏ chất dầu trên móng
Lau sạch bụi trên móng (nail cleanser) và da chung quanh móng
Chọn tip vừa chiều ngang móng thật (ngón đeo nhẫn)
Thoa chất chống ẩm/chất làm sạch móng (nail cleanser) lên mặt móng
Thoa keo lên đầu móng và gắn tip vào
Gắn tip không nên che lấp ½ mặt móng, giữ chặt chờ khô
Cắt ngắn, tip dài cở ¼ inch, cắt an toàn (nhíp cắt móng hoặc kéo)
Tạo dáng tip (giũa kéo 2 bên thẳng ra an toàn) và giũa đầu tip tròn cạnh
Giũa chỗ khớp nối cho mịn và thêm keo lằn nối, chờ khô.
Dùng buffer đánh mịn lằn nồi giữa tip và móng thật

Rough nail at free edge
(buff chà đầu móng)






Da quanh móng và dưới móng (hyponychium) không được dính keo,
Dọn dẹp vật liệu sau khi dùng (kềm cắt móng bỏ vào hộp đựng đồ dơ).
Vứt bỏ vào túi rác (que gỗ cam, cây giũa, buffer, giấy lót bàn).
Khử trùng tay (hand sanitizer)

Nail tip to the ring finger
Gắn tip lên ngón đeo nhẫn

File nail at seam
(Giũa khớp nối cho mịn)

Buff and add glue at seam
(chà mịn và thêm keo)

Disposes of soiled materials
(bỏ vật liệu bẩn vào túi rác)

Buff seam
(buffer chà mịn lằn nối)

Sanitized hands
(khử trùng tay)

V. GẮN FORM, ĐẮP BỘT LÊN MÓNG (20 phút).
SCULPTURED NAIL
VẬT LIỆU: cây sủi da; kéo; kềm cắt móng; keo; chất làm sạch móng; chất khử trùng tay; giũa nhám; buffer;
dầu thoa da;chất chùi nước sơn; 2 ly nhỏ đựng bột và nước acrylic; cây sủi da; form móng; primer; cây cọ đắp
bột; chất khử trùng tay (hand sanitizer); nước acrylic, bột acrylic không mùi có
nhãn hiệu sản xuất.
Dùng đồ nghề cho phần gắn form đắp bột.

-Giám khảo: You may begin set up (Bạn chuẩn bị dụng cụ)
-Giám khảo: Perform the sculptured nail section
Đặt form đắp bột lên móng ngón trỏ
Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành mục này. Bạn sẽ được nhắc khi chỉ còn 10 phút.

-Giảm khảo: You may begin (Bạn bắt đầu làm).

Buffer removes shine on nail
(chà bỏ lớp dầu ở mặt móng)

*BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY:




















Khử trùng tay bạn (hand sanitizer)
Sắp xếp vật liệu gắn form móng và đắp bột
Dùng buffer chà nhẹ mặt móng thật loại bỏ chất dầu trên mặt móng
Lau sạch bụi trên móng (nail cleanser) và da chung quanh móng
Đặt khuôn (form) móng vừa khít vùng đầu móng thật (dùng 2 bàn tay nắm hai cạnh form móng đặt vào
dưới đầu móng thật)
Thoa nhẹ chất primer lên mặt móng thật trước khi đắp bột acrylic
Rót nước và bột acrylic vào 2 ly nhỏ
Đắp từng viên acrylic
(thứ 1: nối dài đầu móng; thứ 2: lên 2/3 mặt móng thật; thứ 3: gần nền móng vuốt ra)
Đắp thêm bột để móng acrylic cân đối, đẹp (nếu cần)
Đợi khô, dùng cán cọ gõ nhẹ lên mặt acrylic, nghe kêu “click” là bột khô.
Lấy form móng ra an toàn
Giũa thẳng 2 bên móng, tạo dáng đầu móng, giũa từ giữa mặt móng bột
xuống 2 bên theo hình chữ C
Dùng cây buffer đánh bóng mặt móng bột theo hình chữ X
Móng acrylic trơn mịn cân đối và đầu móng cạnh hơi tròn
Nail form under free edge
Da chung quanh móng không được dính bột acrylic
(đặt form dưới đầu móng)
Dọn dẹp vật liệu sau khi dùng
(cọ lau sạch bỏ vào khay, kềm cắt móng bỏ vào hộp đựng đồ dơ).
Vứt bỏ vào túi rác (que gỗ cam, cây giũa, buffer, form móng, giấy trãi bàn).
Rót ly nước acrylic dư vào ly bột còn thừa, dùng giấy lau sạch bột trong ly và gói bỏ vào túi rác
Khử trùng tay (hand sanitizer)

Apply primer on nail surface
(thoa primer móng ngón trỏ)

Acrylic ball on free edge
(đặt viên bột lên đầu móng)

Shape free edge by nail file
(giũa thẳng 2 bên móng)

Apply acrylic on nail
(đặt viên bột lên móng)

Acrylic ball on nail plate
(đặt viên bột lên mặt móng)

File acrylic nail to smooth
(giũa mịn mặt bột acrylic)

Take nail form off
(gỡ bỏ form móng)

Shape and beveled free edge
(tạo dáng phần đầu móng)

Clean and finished acrylic nail
(bông gòn làm sạch móng bột)

Disposes soiled materials
(bỏ vật liệu bẩn vào túi rác)

Buffs sculptured nail
(buff mịn mặt móng)

Sanitized hands
(khử trùng tay)

VI. CÁCH THỨC KHI TIẾP XÚC VỚI MÁU (Không tính thời gian)
BLOOD EXPOSURE METHOD (untimed)
-Trường hợp khách bị đứt tay nhẹ. Bạn nên xử lý thích hợp khi tiếp xúc với máu.
-Giám khảo sẽ hướng dẫn từng người cách xử lý khi tiếp xúc với máu.

-Giám Khảo: Please demonstrate the blood exposure procedure.
(thực hiện thủ tục xử lý khi tiếp xúc với máu)








*BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY:
Lấy vật liệu và dụng cụ sạch ra khỏi bộ dụng cụ cấp cứu
Mang bao tay
Vệ sinh vết thương bằng chất sát trùng ( cồn, nước sát trùng đôi tay)
Dùng băng thấm sạch giữ chặt vết thương.
Vứt bỏ tất cả vật liệu nhiễm bẩn
Dọn dẹp đồ đạc và xịt chất sát trùng lên bàn, ghế và dùng giấy lau khô
Sát trùng tay (hand sanitizer)

(Thi xong xếp mọi vật liệu vào vali và tất cả mọi người dự thi sẽ rời phòng cùng lúc theo hướng dẫn).

