การขอข้ อมูลเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในร้ านเสริมสวย
• ผ ลิตภัณฑ์ท�ำเล็บที่ใช้ ในร้ านเสริ มสวยที่มีสารเคมีที่เป็ นอันตรายนันจะต้
้ องระบุข้อความ
เตือนและข้ อควรระวังต่างๆ
• ร้ านเสริ มสวยต้ องให้ เอกสารแสดงข้ อมูลด้ านความปลอดภัยแก่ทา่ นส�ำหรับผลิตภัณ ฑ์ที่มีสาร
เคมีที่อนั ตราย โดยเอกสารแสดงข้ อมูลด้ านความปลอดภัยนี ้ควรแสดงรายชื่อส่วนผสมต่างๆ
ที่เป็ นอันตราย การได้ รับสารเคมี ความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย และขันตอนส�
้
ำหรับ
การใช้ อย่างปลอดภัยและการเก็บรักษา ท่านมีสทิ ธิที่จะร้ องขอและได้ รับส�ำเนาเอกสารดังกล่าว
การคุ้มครองสุขภาพของลูกจ้ าง
• ห ากเป็ นไปได้ ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีอนั ตรายน้ อยกว่า
• ร้ านเสริ มสวยควรมีการระบายอากาศและมีอากาศที่บริ สทุ ธิ์
• ไม่ให้ ผิวหนังหรื อดวงตาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
• เก็บสารเคมีไว้ อย่างปลอดภัย
สิทธิในการมีสถานทีท่ ำ� งานทีป่ ลอดภัย
ลูกจ้ างมีสทิ ธิที่จะมีสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย นายจ้ างมีหน้ าที่รับผิดชอบที่จะให้ มีสภาวะการ
ท�ำงานที่ไม่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อภัยอันตรายที่ร้ายแรงใดๆ ท่านมีสทิ ธิ์ที่จะได้ รับการฝึ กอบรม
และข้ อมูลที่เกี่ยวกับความอันตรายของงานและวิธีการป้องกันภัยอันตราย ลูกจ้ างสามารถโทรศัพท์
ติดต่อกับหน่วยงาน OSHA เพื่อซักถามข้ อสงสัยใดๆ เพื่อรับข้ อมูล หรื อ ยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อให้
หน่วยงาน OSHA ท�ำการตรวจสอบหากพวกเขาเชื่อว่ามีภยั อันตรายที่ร้ายแรง การแก้ แค้ นของ
นายจ้ างต่อกรณีการหยิบยกข้ อกังวลด้ านความปลอดภัย หรื อ กรณีโทรศัพท์ตดิ ต่อหน่วยงาน
OSHA นี ้ถือเป็ นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
เพื่อซักถามข้ อสงสัยหรื อขอข้ อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้ าดูในเว็บไซต์ www.osha.gov
หรื อโทรติดต่อที่หมายเลข 1-800-321-OSHA (6742) การด�ำเนินการนี ้จะเก็บข้ อมูลเป็ นความลับ
เราพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือแก่ทา่ น
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1-866-487-9243
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OSHA
การบริ การของเราเป็ นการบริ การโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยและเก็บข้ อมูลเป็ น
ความลับ!
เราสามารถช่วยท่านได้ โดยการให้ บริ การในภาษาของท่านเอง
กรุณาสแกนรหัสนี ้ด้ วยการใช้ โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนของท่านเพื่อดูรายชื่อ
ของสารเคมีตา่ งๆ ที่อาจเป็ นอันตรายและส่งผลต่อสุขภาพ
กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริ กา
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สิทธิของลูกจ้ าง
ร้ านท�ำเล็บ

สิทธิตามพระราชบัญญัตมิ าตรฐานแรงงานที่เป็ นธรรม (FLSA)
แผนกค่าแรงและชัว่ โมงท�ำงาน (Wage and Hour Division) จะช่วยลูกจ้ างทังหมดในสหรั
้
ฐอเมริ กา
โดยที่ไม่ค�ำนึงถึงสถานภาพการเข้ าเมือง
ในฐานะของลูกจ้ างร้ านท�ำเล็บท่านมีสทิ ธิ์ที่จะได้ รับการจ่ายค่าจ้ างเต็มอัตราและอย่างเป็ นธรรมส�ำหรับ
ชัว่ โมงการท�ำงานทังหมดที
้
่ทา่ นได้ ท�ำงาน เรี ยนรู้สทิ ธิของท่าน!
ชั่วโมงที่ได้ ทำ� งาน: ท่านต้ องได้ รับการจ่ายค่าจ้ างส�ำหรับการท�ำงานทังหมดที
้
่ได้ ท�ำไม่วา่ นายจ้ างจะ
ได้ อนุมตั งิ านดังกล่าวล่วงหน้ าหรื อไม่ก็ตาม ซึง่ รวมถึงเวลาที่ได้ ใช้ ในช่วงการฝึ กอบรม การเดินทางจาก
สถานที่ตงแห่
ั ้ งหนึง่ ไปยังสถานที่ตงอี
ั ้ กแห่งหนึง่ ในระหว่างวันท�ำงานนันและการท�
้
ำงานใดๆ ที่ได้ กระท�ำ
“นอกเวลา”
ค่ าแรงขัน้ ต�่ำและการหักค่ าจ้ าง: ท่านต้ องได้ รับค่าจ้ างอย่างน้ อยที่สดุ 7.25 ดอลลาร์ สหรัฐตามค่าแรง
ขันต�
้ ่ำของรัฐบาลกลางสหรัฐส�ำหรับแต่ละชัว่ โมงที่ได้ ท�ำงานโดยไม่ค�ำนึงถึงว่าท่านได้ รับการจ่ายค่าจ้ าง
แบบรายชัว่ โมง รายวัน หรื อ รายชิ ้นงาน การหักค่าจ้ างใดๆ ส�ำหรับค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับงาน เช่น
ค่าชุดเครื่ องแบบท�ำงาน ค่าเช่าอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือการท�ำงานนันไม่
้ สามารถน�ำมาหักลดค่าจ้ างของ
ท่านให้ ต�่ำกว่าค่าแรงขันต�
้ ่ำของท่านได้ รัฐบางรัฐอาจมีกฎหมายที่ให้ การคุ้มครองเพิ่มเติมส�ำหรับกรณี
ดังกล่าวนี ้
ค่ าจ้ างล่ วงเวลา: โดยทัว่ ไปแล้ วท่านต้ องได้ รับค่าจ้ างในอัตรา 1-½ เท่าของอัตราค่าจ้ างปกติของท่าน
หลังจากการท�ำงานเป็ นเวลา 40 ชัว่ โมงในสัปดาห์การท�ำงานระยะเจ็ดวัน
การเก็บบันทึกข้ อมูล: นายจ้ างต้ องเก็บรักษาในเอกสารที่เที่ยงตรงส�ำหรับค่าจ้ างที่ได้ จา่ ยให้ แก่
ลูกจ้ างและจ�ำนวนชัว่ โมงที่ลกู จ้ างได้ ท�ำงาน นอกจากนี ้ท่านควรเก็บรักษาในเอกสารที่เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้ างและจ�ำนวนชัว่ โมงที่ทา่ นได้ ท�ำงานไว้
ข้ อควรพิจารณา: ร้ านเสริ มสวยบางแห่งอาจเรี ยกคนท�ำงานในร้ านว่าเป็ น “ผู้รับเหมาอิสระ” เมื่อ
คนท�ำงานเหล่านี ้โดยแท้ จริ งแล้ วอยูใ่ นสถานภาพลูกจ้ าง ลูกจ้ างมีสทิ ธิที่จะได้ รับการคุ้มครองและผล
ประโยชน์ที่มากขึ ้นในสถานที่ท�ำงาน กรุณาติดต่อเราหากท่านไม่แน่ใจว่าท่านอยูใ่ นสถานภาพลูกจ้ าง
หรื อผู้รับเหมาอิสระ
การกระท�ำของนายจ้างโดยการไล่ออกหรื อการแก้แค้นต่อท่านกรณี ทีท่ ่านติ ดต่อเราหรื อใช้สิทธิ ของท่าน
ถือเป็ นการกระท�ำทีผ่ ิ ดกฎหมาย
หากท่านเชื่อว่าสิทธิของท่านได้ ถกู ละเมิดหรื อท่านมีข้อข้ องใจใดๆ กรุณาติดต่อเราได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์
1-866-487-9243.
เราสามารถช่วยท่านได้ โดยการให้ บริ การในภาษาของท่านเอง
การบริ การของเราเป็ นการบริ การโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยและเก็บข้ อมูลเป็ นความลับ!
มีสุขภาพที่ดแี ละปลอดภัยขณะท�ำเล็มมือและเล็บเท้ า
ผลิตภัณฑ์ที่น�ำมาใช้ ในร้ านท�ำเล็บอาจมีสารเคมีที่เป็ นอันตราย เมื่อเวลาผ่านไปการได้ รับสารเคมีหรื อ
ใช้ สารเคมีเหล่านี ้ในค่าความเข้ มข้ นที่สงู สามารถท�ำให้ เกิดความเสียหายต่อร่างกายของท่านหรื อก่อให้
เกิดผลต่อสุขภาพที่ร้ายแรงได้ ท่านมีสทิ ธิที่จะท�ำงานในสถานที่ท�ำงานที่ท�ำให้ อยูใ่ นภาวะเสี่ยงต่อภัย
อันตรายที่ร้ายแรง ส�ำหรับรายชื่อสารเคมีที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายและผลของสารเคมีที่มีตอ่ สุขภาพนัน้
ให้ เข้ าดูรายชื่อที่เว็บไซต์ www.osha.gov/SLTC/nailsalons

