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Kontroly v provozovnách služeb péče o tě lo v LK za 1. pololetí 2011
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Kadeřnictví, holičství 
Pedikúra, manikúra
Kosmetika 
Masérské, regenerační a rekondiční služby
Solária
Tetovací a obdobné provozovny, kde je porušována integrita kůže

V Liberci 26. července 2011 
 
Tisková zpráva 

OCHRANA ZDRAVÍ V  PROVOZVNÁCH SLUŽEB PÉČE O TĚLO V LK  ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2011 

V rámci plánované kontrolní činnosti se KHS LK mj. věnuje dozoru v provozovnách služeb péče                 
o tělo - kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, masérské, rekondiční a regenerační provozovny, 
kosmetiky a tetovací studia. Kontrola je zde zaměřena na dodržování provozní hygieny (používaní prádla, 
úklid provozovny, čistotu nástrojů, vybavení lékárniček, používání desinfekčních  prostředků), osobní 
hygieny (používání pracovního oděvu) a na to, zda má provozovna schválený provozní řád a obsluha 
zdravotní průkaz. 

Za první pololetí letošního roku jsme zkontrolovali celkem 215 provozoven služeb péče o tělo (okres 
Česká Lípa – 51, okres Jablonec n/N – 33, okres Liberec – 87, okres Semily – 44). V rámci kontrol jsme 
odebrali 75 vzorků (desinfekčních prostředků k ověření jejich účinnosti, stěrů z nářadí a prostředí k 
ověření prováděné dezinfekce a sterilizace). U všech odebraných dezinfekčních roztoků byla zjištěna 
jejich vyhovující účinnost. Jeden z provedených stěrů byl nevyhovující. Za zjištěné nedostatky jsme 
uložili 22 pokut v celkové výši 21 500,- Kč.  

 

 

K nejčastěji zjišťovaným 
nedostatkům patří porušení zásad 
provozní  a osobní hygieny, např. 
používání textilních ručníků                   
k osušování rukou obsluhy, 
nepředložení zdravotního průkazu, 
prošlá doba exspirace                            
u dezinfekčních přípravků, 
chybějící dezinfekce, neověřování 
účinnosti sterilizátoru, 
nedostatečné vedení provozního 
deníku sterilizace, neaktualizovaný 
provozní řád, nedostatečné 
vybavení lékárniček první pomoci, 

nepoužívání pracovního oděvu, neprovádění očisty a dezinfekce nástrojů, nezajištění celkové očisty 
provozovny, neoddělování čistého a použitého prádla, chybějící sterilní nástroje, chybějící opalovací 
program a výstraha u solária. 

Nedodržením zásad osobní a provozní hygieny např. nesprávným postupem sterilizace či desinfekce 
nástrojů především v provozovnách, kde se provádí porušování integrity kůže (např. tetovací studia                 
a kosmetické provozovny – permanentní make-up) může dojít k přenosu některých infekčních 
onemocnění např. žloutenky typu B, C, HIV. V provozovnách pedikúry a manikúry může dojít k přenosu 
plísní. 
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