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Pracovní činnosti při provozování kadeřnictví, pedikúry, manikúry,
kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb
jsou považovány za činnosti epidemiologicky závažné. Požadavky na
tyto činnosti upravuje Zákon č. 258/2000 Sb. a Vyhláška č. 137/2004
Sb.

Povinnosti fyzické osoby vykonávající
činnosti epidemiologicky závažné
podrobit se ve stanovených případech nebo na základě
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
lékařským prohlídkám a vyšetřením, která provede praktický lékař,
který fyzickou osobu registruje,
informovat ošetřujícího lékaře o druhu a povaze své pracovní
činnosti,
mít u sebe zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu
ochrany veřejného zdraví,
uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně
veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní hygieny
a zásady
provozní hygieny
.

Podmínky provozování činností

epidemiologicky závažných
Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna:
dodržovat zásady provozní a osobní hygieny,
kontrolovat uplatňování znalostí a zásad osobní a provozní
hygieny zaměstnanci a spolupracujícími rodinnými příslušníky,
zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo
k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo
jiným onemocněním.
Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru,
kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při
nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo, je povinna zabezpečit
lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované
služby a vypracovat provozní řád
Při kosmetických úkonech a používání prostředků a aplikaci přípravků a
látek (např. barvení vlasů, řas a obočí, trvalá atd.) musí být dodržovány
technologických postupy a dodržovány aplikační doby. Používané
kosmetické prostředky musí být bezpečné. Nutno používat profesionální
kosmetické a kadeřnické přístroje, nikoliv přístroje určené pro
domácnost a občasné použití.
Kosmetickým prostředkem je látka nebo prostředek určený pro styk
se zevními částmi lidského těla (pokožka, vlasový systém, nehty, rty a
zevní pohlavní orgány), zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem výlučně nebo
převážně je čistit, parfémovat, měnit jejich vzhled, chránit je, udržovat je
v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy, nejde-li o léčivo.

Související legislativa

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných
Pečování o tělesnou čistotu; mytí rukou v tekoucí teplé vodě s
použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) prostředku v
umyvadle určeném pro mytí rukou personálu před a po každém
poskytnutí služby, po použití záchodu, po manipulaci s odpady a
při jiném znečištění; k osoušení rukou se používají osoušeče či
ručníky pro jednorázové použití,
nošení čistého pracovního oděvu a obuvi po celou provozní dobu.
Používání ostatních osobních ochranných pracovních prostředků,
které odpovídají prováděné pracovní činnosti a jsou čisté a
bezpečné pro zdraví osob,
neopouštění provozovny v pracovním oděvu a v pracovní obuvi v
průběhu pracovní doby.
Zajištění pracovních ploch a inventáře v takovém stavu, aby se
daly snadno čistit a v případě potřeby dezinfikovat, a jejich
udržování v takovém technickém stavu, aby nedošlo k ohrožení
zdraví fyzických osob,
označení, používání a ukládání pomůcek a prostředků určených k
hrubému úklidu odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch
a zařízení,
ukládání odpadu kontaminovaného biologickým materiálem
(například krev, hnis) odděleně od komunálního odpadu, do
krytých, pevnostěnných, nejlépe spalitelných nádob, bez další
manipulace; vracení krytů na použité jednorázové jehly je
nepřípustné,
zamezení vstupu nepovolaných osob a zvířat do zázemí

provozovny s výjimkou vodícího psa nevidomé osoby a psa
speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním
postižením,
odkládání osobních věcí, občanského oděvu a obuvi
zaměstnanců pouze v šatně nebo ve vyhrazeném prostoru;
ukládání pracovního oděvu a občanského oděvu odděleně.
ukládání čistého prádla odděleně od použitého prádla; použité
prádlo se skladuje samostatně, a to v nepropustných a
uzavíratelných obalech, které musí být omyvatelné a
dezinfikovatelné nebo na jedno použití; použité prádlo nesmí přijít
do styku s čistým prádlem,
dosušování použitého prádla pouze v místnosti vyčleněné k
tomuto účelu anebo mimo provozní dobu poskytování služby,
používání čistého prádla nebo jednorázového materiálu vždy pro
každého zákazníka,
dprovádění úklidu a čištění provozovny vždy po znečištění,
nejméně však jednou denně, zpravidla na vlhko. Po ukončení
obsluhy každého zákazníka řádné očištění pracovního místa,
ukládání použitých nástrojů zvlášť od čistých,
ukládání směsného komunálního odpadu do kryté nádoby na
odpadky, která se denně vyprazdňuje a dezinfikuje,
chránění oděvu zákazníka během poskytované služby v
provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a
kosmetických služeb čistou rouškou,
při náhodné kontaminaci pokožky zaměstnance nebo zákazníka
biologickým materiálem provedení dezinfekce dezinfekčním
přípravkem s virucidním účinkem,
používání čistých a dezinfikovaných umyvadel, vaniček nebo mís
k umývání pro každého zákazníka,
používání sterilních nástrojů, kterými je porušována integrita kůže
(například depilační jehly, skalpely) a používání čistých a
dezinfikovaných ostatních nástrojů k poskytnutí služby pro
každého zákazníka. Pracovní nástroje a pomůcky se po použití po

každém zákazníkovi vždy řádně mechanicky očistí, omyjí horkou
vodou s přídavkem saponátu, dezinfikují a opláchnou pitnou
vodou,
okamžité překrytí ploch, předmětů a nástrojů kontaminovaných
biologickým materiálem mulem nebo papírovou vatou namočenou
v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po
expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím
dezinfekčního prostředku; nástroje znečištěné biologickým
materiálem se po dezinfekci dezinfekčním prostředkem s
virucidním účinkem s předepsanou koncentrací a expozicí
mechanicky očistí horkou vodou s přídavkem saponátu, usuší a
sterilizují,
provádění dezinfekce nástrojů a plošné dezinfekce tak, aby byly
dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami pravidelně
obměňovány.
V provozním řádu provozovatel uvede:
podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení,
zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke
kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně
podmínek dezinfekce a sterilizace,
zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví
spotřebitele,
způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny.

Provozní řád nebo jeho změny předloží provozující osoba před jejich
přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
Schválený provozní řád vyvěsí v provozovně. Provozní řád je nutno
změnit vždy při změně podmínek pro výkon činností epidemiologicky
závažných.
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