Provozní řád dle §21 odst. 3 zákona o ochraně
veřejného zdraví
I.Podmínky činnosti
Údaje o poskytovateli:
Fyzická osoba:
Místo podnikání:
Telefon:
IČO:

Dagmar Kloučková
Prostřední Nová Ves 56, 507 81 Lázně Bělohrad
774 466 663
11038365

Odpovědná osoba:
Provozovna:
Dispoziční řešení provozovny:

Ivana Simonová, kosmetička (skončil čtyřletý dohled)
T.G.Masaryka 307, 507 81 Lázně Bělohrad
viz příloha č.1

Ověření znalostí hygienického minima:
Oprávnění k výkonu činnosti:

viz příloha č.2
Živnostenský list vydaný odborem obecního
živnostenského úřadu městského úřadu Jičín se
vznikem živnostenského oprávnění od 20. 7. 2007
na předmět podnikání: Modeláž nehtů

Druh a rozsah poskytovaných služeb:
Popis a specifikace služeb:
Kapacita zařízení:
Zaměstnanci:
Pracovní doba:

Modeláž gelových nehtů
pracovní místnost 15m2
činnost bude prováděna pouze jedním pracovníkem, a to pí
Dagmar Kloučkovou
dle objednávek

Zajištění vhodného mikroklima:
Provozovna je větrána dle potřeby okny, která dávají i dostatek světla. Vytápění je zajištěno
ústředním topením s plynovým kotlem. Osvětlení je zajištěno elektrickou trubicovou zářivkou
na stropě, na stěně v prostoru umyvadlového koutu, dále pak stolní lampou. Z parametrů
mikroklimatu je kontinuálně kontrolována teplota pomocí nástěnného teploměru v prostoru
pracovny.
Podlahy, stěny a vhodný nábytek
Provozovna je vybavena omyvatelnou podlahovou krytinou lamino. Stěny jsou štukové,
vybílené. Okolí umyvadla je obloženo keramickými dlažicemi. Okna i dveře jsou dřevná, mají
dřevěný rám. Pracovní stůl – laminové dřevo, židle pro zákazníka – dřevěná, pracovní židle –
koženka, kovová kostra, dvě křesla – semišový potah s přehozem (jednou týdně praným),
konferenční stolek – laminové dřevo, skříňka dvoudvéřová – laminové dřevo. Umyvadlo –
nerez, baterie – pochromovaný kov, prostor kolem umyvadla – skříňka z laminového dřeva.
Desinfekce a očista ploch, povrchů se provádí způsobem a přípravkem určeným dle
desinfekčního plánu, vyvěšeného v provozovně, podle kterého se postupuje i v případě
desinfekce a očisty instrumentária, rukou a pokožky.

Zajištění rozvodu pitné vody
Provozovna je napojena na veřejný vodovod pitné vody. Teplá voda se získává ohřevem pitné
vody pomocí plynového kotle.

II. Použití strojů, přístrojů a dalších zařízení
Při pořizován strojů a přístrojů bude požadován certifikát.
Malá elektrická, ruční bruska na odstranění starého gelu z nehtů uložená v pracovním stole.
Brusný kotouček se používá na každou zákaznici nový, desinfekce postřikem Sekusept,
Chiroseptol, Chirosan a Desprej.
Odsavač prachu pod stolem – výměna sáčku jednou za týden. Desinfekce postřikem Sekusept,
Chiroseptol, Chirosan a Desprej.
2x UV lampa na pracovním stole, hygienická podložka pro každou zákaznici a desinfekce
postřikem Sekusept, Chiroseptol, Chirosan a Desprej.

III. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně
podmínek desinfekce a sterilizace
Rozsah výkonu na kůži
Nebudou prováděny výkony na nemocné kůži, manipulováno s jizvami a mateřskými
znaménky. Při náhodné kontaminaci ploch a předmětů biologickým materiálem (okamžité
překrytí potřísněného místa papírovou vatou nebo mulem namočeným nebo dostatečně
smočeným postřikem desinfekčním prostředkem s virocidním účinkem. Po dané době
působení provedení očisty spojené s desinfekcí.
Lékárnička první pomoci
Provozovna je vybavena lékárničkou, její obsah je v souladu s poskytovanými službami.
Lékárnička obsahuje textilní náplasti, obinadlo, obvaz, nůžky, oční kapky, Ajatin., 1 bal.
ochranných rukavic.
Pracovní pomůcky a nástroje
Pilníky, kartáče, štipky (kleštičky), růžová hůlka, štětec k aplikaci gelu, ostatní pomůcky při
použití desinfekce bude tato desinfekce použitá podle doporučení lékárny Insidur spray
Chloramin - použije se u každého zákazníka.Pro každého zákazníka je používán osobní
pilník, který je uložen v papírové obálce se jménem. Jednorázové pomůcky se opakovaně
nepoužívají.
Při náhodné kontaminaci s biologickým materiálem, zejména krví se ihned provede
desinfekce přípravkem s virucidním účinkem.

Sterilizace, dezinfekce a používání chemických přípravků
Při posuzování podmínek sterilizace, vyššího stupně desinfekce a desinfekce lze postupovat
podle §9 vyhlášky č. 440/2000 Sb., kterou upravují podmínky předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění, včetně přílohy č.4.
K desinfekci bude používán Sekusept, Chloramin, Guttar, Insidur, Savo, Spitaderm, roztoky
budou připraveny denně, používání bude podle doporučení výrobce se střídáním jednou v
měsíci. Před použitím desinfekčních prostředků dojde k seznámení poučení zásad první
pomoci dle pokynů. Na desinfekci nástrojů bude používán přípravek Chloramin, Insidur sprej.
U všech přípravků bude respektován pokyn jak ochránit své zdraví. Při použití budou
používané ochranné prostředky (gumové rukavice).
Při provádění chemické desinfekce se dodržují tyto zásady:
Desinfekční roztoky se připravují dle návodů k použití. Připravují se rozpuštěním
odměřeného (odváženého) desinfekčního prostředku ve vodě. Při přípravě desinfekčních
roztoků se vychází z toho, že jejich názvy jsou slovní známky a přípravky se považují za
100%.
Zlepšení účinnosti některých desinfekčních roztoků lze dosáhnout zvýšením teploty (např. u
fenolových přípravků a kvartérních amoniových sloučenin na 50 až 60 stupňů celsia, u
jodových na 35 stupňů celsia) Aldehydové a chlórové přípravky peroxisloučeniny se ředí
studenou vodou.
Dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem, formou pěny nebo
aerosolem. Důležité je dodržet koncentrací a dobu působení dezinfekčního přípravku
předepsané v návodu.
Při kontaminaci předmětů a povrchů biologickým materiálem se provede dezinfekce
přípravkem s virucidním účinkem. Po expozici se očistí obvyklým způsobem.
Při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a
dezinfekce.
K dezinfekcí se volí takové dezinfekční přípravky a postupy, které nepoškozují dezinfikovaný
materiál, nejsou toxické ani dráždivé.
K zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě
používanému, se střídají dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami.
Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
a používají se osobní ochranné pomůcky. Pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci.
Prací, mycí a čisticí stroje - dezinfekce se provádí při teplotě do 60°C s přísadou chemických
dezinfekčních přípravků.
Desinsekce a deratizace se provádí profylakticky lx ročně a dle potřeby — použití přípravků k
tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD (dezinfekce dezinsekce a
deratizace).

IV. Zásady osobní
spotřebitele

hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví

Zaměstnanci pečují o tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po ukončení práce u každého
zákazníka si umyjí ruce přímo v provozní místnosti, rovněž při přechodu z práce nečisté na
čistou. Zaměstnanci používají ochranné prostředky, a to pracovní oděv a ochranné latexové
rukavice.
Zaměstnanci používají ochranný pracovní oděv světlé barvy a vhodnou obuv. Občanský oděv
zaměstnanců je uložen odděleně od ochranného pracovního oděvu (uzavíratelná skříňka
v prostoru šatny). Před zahájením pracovního procesu se zaměstnanci převléknou do
ochranného pracovního oděvu, který je měněn v průběhu pracovní doby v případě znečištění.
Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití prádla se
nepřipouští. Přednostně jsou používány pomůcky na jedno použití, a to papírová vložka do
UV lampy.
Oděv zákazníka je během práce chráněn čistým papírovým ubrouskem na klíně zákaznice. Při
poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další
výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na
ně vztahují. Při náhodném porušení integrity kůže u spotřebitele nebo zaměstnance se provede
desinfekce místa poranění, a to desinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, překryje
sterilním obvazem. Dále se postupuje dle charakteru poranění. V provozní místnosti
pracovníci nejí a nekouří.

V. Způsob zacházení s prádlem
V provozovně jsou používány pomůcky určené k jednorázovému použití: papírové ubrousky,
papírové utěrky, papírové podložky do UV lampy. Textilní ochranné pomůcky nebudou v
provozovně používány.

VI. Očista prostředí provozovny
Úklid všech prostor je prováděn bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně však
jednou denně navlhko. Při úklidu se používají běžné detergenty (Real, Cif, Jar a Bref) s
použitím dezinfekčních roztoků:
 Podlahy, plochy a nábytek: Desam, Savo Prim, Chloramin, Incidur sprej
 Sanitární zařízení: Savo WC, Chloramin - tablety do výlevky
 Nástroje: Sekusept, Chiroseptol, Chirosan a Desprej
 Ruce: Spitaderm, Septoderm, Manox, mýdlo s antibakteriální přísadou Prosavon
 Kůže: Septoderm (roztok a sprej), Jodisol
 Rychlá desinfekce předmětů: Incidur, Desprej, Guttar
Uložení všech používaných úklidových pomůcek, detergentů a dezinfekčních prostředků je
zajištěno v prostoru WC ve sprchovém koutě jsou uloženy úklidové pomůcky na hrubý úklid.
V uzavíratelné skříňce na WC jsou uloženy úklidové desinfekční prostředky.
V rámci úklidu je prováděna očista podlah, pracovních ploch včetně nábytku (pracovní stůl a
pracovní židle), hygienického zařízení (WC, sprcha, umyvadlo, dřez a nádoby na odpadky).

Mytí oken a dveří je prováděno 1 x měsíčně včetně praní záclon a přehozů na křeslech a mytí
žaluzií, jinak bezprostředně po znečištění.
Malování provozovny včetně oprav omyvatelných částí stěn je prováděno 1 x za 2 roky, jinak
bezprostředně po znečištění nebo poškození.
Veškerý odpad se odstraňuje denně. Ukládá se do uzavíratelných plastových vaků.
Úklid provádí a dodržování stanovených zásad kontroluje: pí Dagmar Kloučková.

Provozní řád zpracovala: Dagmar Kloučková
Provozní řád schválil:

