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Chứng Nhận Thông Gió
**Giấy chứng nhận này yêu cầu phải có đối với các thẩm mỹ viện cung cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Móng tại cơ sở**
Nhà lắp đặt được ủy quyền, nhà sản xuất hoặc chuyên gia thiết kế phải điền đầy đủ phần sau đây:
Tên của người hoàn tất chứng nhận này:
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ doanh nghiệp:
Số giấy phép (nếu thích hợp):
Tôi là:  nhà lắp đặt được ủy quyền;

Số điện thoại:
 nhà sản xuất;

 kiến trúc sư có đăng ký hoặc kỹ sư chuyên môn

Tên của thẩm mỹ viện:
Địa chỉ thẩm mỹ viện:
Tên của chủ thẩm mỹ viện:
Diện tích thẩm mỹ viện:
Ngày kiểm tra:

Số UID của thẩm mỹ viện (nếu thích hợp):
Ngày chứng nhận:

Theo yêu cầu trong Mục 160.16 Phần 160 Tiêu đề 19 của Bộ luật, các quy tắc và quy định của New York (New York Codes, Rules
and Regulations), tôi xác nhận rằng hệ thống thông gió của thẩm mỹ viện đáp ứng các yêu cầu sau đây:



Có công suất thoát khí khỏi thẩm mỹ viện chăm sóc móng với tỷ lệ không dưới (1) tiêu chuẩn thông gió cao hơn đối với các
thẩm mỹ viện chăm sóc móng như được trình bày trong Mục 401 và 403 của 2015 IMC hoặc (2) 50 feet khối một phút đối
với mỗi trạm chăm sóc móng trong thẩm mỹ viện chăm sóc móng.



Có công suất cung cấp luồng khí bên ngoài với tỷ lệ không dưới (a) tiêu chuẩn thông gió cao hơn đối với các thẩm mỹ viện
chăm sóc móng như được trình bày trong Mục 401 và 403 của 2015 IMC hoặc (b) 50 feet khối một phút.



Được thiết kế và xây dựng để hút mọi khí hóa chất, khói, bụi và các ô nhiễm không khí khác tại nguồn và hút các chất gây ô
nhiễm đó ra ngoài môi trường không khí bên ngoài.



Hút tất cả các khí thải từ thẩm mỹ viện chăm sóc móng (bao gồm nhưng không giới hạn hơi hóa chất và khói, bụi, và các
chất gây ô nhiễm không khí và mùi khác được tạo ra bởi hoặc phát sinh từ các dịch vụ chăm sóc móng) ra ngoài môi trường
không khí bên ngoài bằng cách khí thải đó không được lưu thông lại vào trong thẩm mỹ viện chăm sóc móng hoặc vào bất
kỳ không gian nào khác trong tòa nhà, hoặc chuyển đến bất kỳ nơi nào khác trong tòa nhà.

Tôi xác nhận theo hình phạt tội khai man rằng các thông tin trên là chính xác và đúng sự thật.
Chuyên gia thiết kế đóng dấu (nếu thích hợp)

Chữ ký của người chứng nhận
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