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Doporučení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci pro provozovny
činností epidemiologicky závažných platné v době po uvolnění opatření související s onemocněním
COVID – 19
» tato doporučení jsou podřízena režimu usnesení vlády ČR
Řídit se pokyny uvedenými v provozním řádu pro danou službu
Při vítání, loučení s klientem si nepodávat ruce
Zamezit dotýkání se svého obličeje rukama při provádění činnosti
Striktně odmítat klienty s příznaky akutního infekčního onemocnění
Zajistit dezinfekci rukou klienta při jeho příchodu
Dezinfikovat své ruce před a po každé službě poskytované klientovi
Provádět pravidelné větrání provozovny (po každém klientovi)
Preferovat jednorázové pomůcky při výkonu služby (např. ručníky, prostěradla, kosmetické
pomůcky), u pedikérských služeb např. používat jednorázové vložky do pedikérských vaniček
9) Dezinfikovat pracovní místo po každém klientovi
10) Uklízet všechny pracovní plochy pomocí dezinfekčních prostředků na konci pracovní doby,
v případě potřeby i v průběhu poskytované služby
11) Provádět průběžnou dezinfekci klik u dveří a prostoru na odkládání věcí klienta
12) Uklidit podlahu na konci pracovní doby a to na vlhko s použitím dezinfekčního prostředku
13) Pracovní oděv odkládat zvlášť od osobních věcí
14) Na osušení rukou používat pouze jednorázové papírové ručníky
15) Při použití bavlněných ručníků u klienta a pracovního oděvu u provozovatele, vše následně prát
s vyvářkou (90oC) zvlášť od ostatního prádla a žehlit
16) A) Použití roušky u klienta:
- masáže - ANO
- tetováže - ANO,
- manikúra, pedikúra – ANO
- kadeřnictví - ANO
- solárium v kabince - NE
- kosmetika dle možností
B) Použití roušky/respirátoru, brýlí/štítu u provozovatele: U VŠECH SLUŽEB; u kosmetik,
kde klient vzhledem k vykonávanému úkonu nemůže využít roušku, používat ke své ochraně respirátor
s rouškou
Použití jednorázových rukavic u provozovatele:
- tetováže - ANO
- manikúra, pedikúra - ANO
- kosmetika – v případě invazivnějších výkonů (např. vypichování milií,
mezoterapie, apod.)
- masáže, solárium, kadeřnictví - je použití volitelné
UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR:
• Počet osob v provozovně - je nežádoucí doprovod nadbytečných osob (např. děti) a přítomnost zvířat
kromě asistenčních psů.
• Používané dezinfekční prostředky nesmí být s prošlým datem spotřeby a musí být s virucidním účinkem,
tzn. s účinkem na viry!!
• V provozovnách kadeřnictví používat dezinfekční prostředky na hřebeny a kartáče a to po každém
klientovi (doporučujeme dezinfekce na bázi alkoholu, které jsou rychleschnoucí)
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