ОБАВЕЗНЕ МЕРЕ ЗА ФРИЗЕРСКЕ САЛОНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ
COVID-19
У циљу заштите корисника услуга и запослених у фризерским салонима обавезно је
спровођење мера физичког дистанцирања и дезинфекције на следећи начин:
1.
Запослени или корисници услуга који имају било који од симптома
респираторне инфекције морају да одустану од пружања и коришћења
фризерских услуга.
2.
Запослени и корисници услуга морају носити маске и рукавице. Запослени
могу носити и визире.
3.
Број корисника услуга у салону одредити тако да на простору од најмање
4 м2 може бити присутан само 1 корисник услуга односно између радних места
поштовати раздаљину од најмање 3 метра. Како би се све радне процедуре које
захтевају кретање у радном простору могле спроводити са што већим степеном
безбедности, у радном простору не сме да борави више од двоје корисника
услуга у исто време.
4.
Пријем корисника услуга обављати путем заказивања како би се
остварила временска дистанца између корисника услуга. Уколико и дође до
преклапања већ заказаних клијената, нови клијент треба да сачека испред
салона. Потпуно избегавати устаљену праксу окупљања и дружења у салонима.
5.
На уласку у салон поставити дезо баријеру.
6.
На уласку у салон имати дозер за дезинфекцију руку тј. рукавица
корисника.
7.
После сваке муштерије обавити дезинфекцију радног места, столице,
шампоњере за прање косе, чешљева и прибора који је коришћен.
8.
У тоалетима обезбедити сапуне и папирне убрусе и спроводити редовну
дезинфекцију површина.
9.
Обављати редовну дезинфекцију свих радних површина, подова, ручица
и квака неким од препоручених регистрованих дезинфекционих средстава
према приложеном упутству произвођача.
10.
Пре пријема и почетка рада нове муштерије запослени мора обавити
замену рукавица.
11.
За сваку муштерију користити посебан чист пешкир који је прошао прање
на температури од најмање 60°С.
12.
Плаштеве за заштиту код фарбања и шишања (бошча) после сваке
употребе дезинфиковати или обезбедити једнократне заштитне плаштеве.
13.
Часописе уклонити из салона а корисници услуга могу користити само
своје часописе.
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ОБАВЕЗНЕ МЕРЕ ЗА КОЗМЕТИЧКЕ САЛОНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ
COVID-19
У циљу заштите корисника услуга и запослених у КОЗМЕТИЧКИМ салонима,
САЛОНИМА ЗА ПЕДИКИР И МАНИКИР, САЛОНИМА ЗА ТЕТОВАЖУ, САЛОНИМА ЗА
МАСАЖУ су делатности у којима се остварује близак контакт између запосленог и
корисника услуге па је обавезно спровођење мера физичког дистанцирања и
дезинфекције на следећи начин:
1.
Запослени или корисници услуга који имају било који од симптома
респираторне инфекције морају да одустану од пружања и коришћења услуга
неге, улепшавања и масаже.
2.
Запослени морају носити маске и рукавице. По потреби могу носити и
визире.
3.
Корисници услуга морају носити маске када је то изводљиво у односу на
услугу која им се пружа.
4.
Како би се све процедуре у радном простору могле спроводити са што
већим степеном безбедности, у радном простору не треба да борави више од
двоје корисника услуга у исто време при чему се мора одржавати прописано
растојање од минимум 2 метра.
5.
Пријем обављати путем заказивања како би се остварила временска
дистанца између корисника услуга. Уколико и дође до преклапања већ заказаних
клијената, нови клијент треба да сачека испред салона. Потпуно избегавати
устаљену праксу окупљања и дружења у салонима.
6.
На уласку у салон поставити дезо баријеру.
7.
На уласку у салон имати дозер за дезинфекцију руку тј. рукавица
корисника.
8.
На радним местима за маникир и педикир поставити фиксне или мобилне
параване од плексигласа између запосленог и корисника услуга.
9.
После сваке муштерије обавити дезинфекцију радног места, столице,
опреме и прибора који је коришћен као и стерилизацију опреме и прибора који се
иначе примењују и током редовних процедура.
10.
Пре пријема и почетка рада нове муштерије запослени мора обавити
замену рукавица.
11.
За сваку муштерију користити једнократне чисте убрусе, капе, огртаче и
остало или посебне чисте пешкире, прекриваче, капе, огртаче и слично који су
прошли третман прања на температури од најмање 60°С.
12.
У тоалетима обезбедити сапуне и папирне убрусе и спроводити редовну
дезинфекцију површина.
13.
Обављати редовну дезинфекцију свих радних површина, подова, ручица
и квака неким од препоручених регистрованих дезинфекционих средстава
према приложеном упутству произвођача.
14.
Часописе уклонити из салона а корисници услуга могу користити само
своје часописе.
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