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INSPEC IA MUNCII
RECOMAND RI PRIVIND PREVENIREA R SPÂNDIRII NOULUI
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) LA RELUAREA ACTIVIT
UNIT

ILE DE FRIZERIE, COAFUR

La reluarea activit ii în unit ile de frizerie, coafur
pentru asigurarea securit ii

i s

II ÎN

I COSMETIC

i cosmetic trebuie respectate m surile

ii lucr torilor

i a clien ilor

i trebuie luate m suri

suplimentare pentru prevenirea r spândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2), cum ar fi:
SURI GENERALE
Elaborarea planului propriu de urgen
coronavirus

(SARS-CoV-2)

urm rind

pentru prevenirea r spândirii noului
recomand rile

autorit ilor

medicale

competente;
Stabilirea m surilor pentru limitarea num rului de persoane aflate în unitate (spre
ex: program de lucru în schimburi pentru lucr tori, programarea clien ilor astfel
încât s se evite a teptarea în interiorul unit ii, desfiin area zonelor de a teptare);
Stabilirea unui program în care se ofer servicii persoanelor care au peste 65 de ani;
Reorganizarea locului de munc astfel încât s se asigure o distan

de siguran

de 2

metri între lucr tori, precum i între clien i (spre ex: l sarea unui post de lucru gol
între dou posturi ocupate, instalarea ecranelor de separare între posturile de lucru,
marcarea solului cu autocolante);
Dotarea fiec rui lucr tor cu ustensilele i materialele necesare activit ii care s fie
lavabile sau de unic folosin

(spre ex: prosoape de hârtie);

Elaborarea unui plan pentru cur area

i dezinfectarea spa iilor de lucru, a

echipamentelor de munc , a echipamentelor individuale de protec ie, a suprafe elor
obiectelor atinse frecvent (spre ex: mese, scaune, robinete, mânere, butoane,
telefoane etc.);
Informarea i instruirea lucr torilor privind m surile de prevenire i protec ie pentru
prevenirea r spândirii noului coronavirus;
Asigurarea echipamentelor individuale de protec ie (spre ex: m ti, viziere, ochelari
de protec ie, m nu i) i a materialelor de cur are i dezinfectare;
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Comunicarea regulilor

i informa iilor privind accesul în unitate (m surarea

temperaturii lucr torilor i clien ilor la intrare), privind igiena respiratorie în unitate
(spre ex: utilizarea m tilor), precum i privind respectarea regulilor de distan are
social ;
Dac

este posibil, men inerea u ilor deschise astfel încât s

se evite atingerea

mânerelor/clan elor i, dac nu este posibil, dezinfectarea acestora dup utilizare;
Îndep rtarea obiectelor care nu sunt necesare în desf urarea activit ii, ale c ror
suprafe e pot fi contaminate (ex: ziare, reviste, bro uri, cataloage etc.);
Stabilirea m surilor specifice pentru clien i i informarea acestora;
Utilizarea ustensilelor i a materialelor de lucru (ex: piepteni, perii, mostre de
culori, ma ini de tuns, foarfeci, usc tor de p r etc.) se va face numai de c tre
lucr tori;
Amplasarea unor recipiente cu substan e dezinfectante pentru uzul clien ilor, în
special în zona de acces în unitate;
Efectuarea pl ilor utilizând mijloace electronice (ex: card, mobil). În situa ia când
nu este posibil, utilizarea unei cutii în care clien ii s depun banii datora i pentru
serviciile primite.
SURI SPECIFICE PENTRU LUCR TORI
Utilizarea echipamentelor individuale de protec ie (spre ex: m ti, viziere, ochelari
de protec ie, m nu i);
Folosirea înc

mintei i a hainelor de lucru exclusiv în interiorul unit ii. Sp larea

zilnic a hainelor de lucru;
Nepurtarea în timpul programului de lucru de accesorii (spre ex: inele, br
ceasuri) care împiedic

igienizarea corect

ri,

a mâinilor. Din acela i considerent, se

recomand evitarea unghiilor lungi;
Utilizarea materialelor igienico-sanitare puse la dispozi ie de c tre angajator;
Sp larea frecvent a mâinilor sau dezinfectarea dup terminarea fiec rei activit i,
între clien i, dup

atingerea banilor sau a cardurilor de credit, înainte

i dup

schimbarea m nu ilor/luarea mesei/utilizarea toaletei. Igienizarea mâinilor se va
realiza în fa a clien ilor, ori de câte ori este posibil, astfel încât ace tia s
con tientizeze c igiena reprezint o prioritate a unit ii;
Respectarea indica iilor autorit ilor medicale privind modul corect de sp lare a
mâinilor;
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Respectarea instruc iunilor angajatorului

i a indica iilor autorit ilor medicale

privind igiena respira iei (spre ex: utilizarea i îndep rtarea corect

a m tilor,

utilizarea instala iilor de aer condi ionat, conform instruc iunilor primite de la
angajator, aerisirea frecvent a spa iilor de lucru, evitarea contactului cu persoane
care sufer de infec ii respiratorii acute):
strarea echipamentelor individuale de protec ie în stare de cur enie i igien ,
conform instruc iunilor primite de la angajator;
Respectarea regulilor stabilite de angajator în vederea evit rii sau reducerii
frecven ei interac iunii între lucr tori, precum i între lucr tori i clien i;
Respectarea programului de lucru stabilit de angajator pentru reducerea num rului
de lucr tori prezen i în acela i timp la locul de munc ;
Respectarea modului de organizare a activit ii stabilit de angajator pentru
reducerea cât mai mult a contactului între lucr tori sau între ace tia i clien i;
strarea distan ei fa

de al i lucr tori sau clien i, conform instruc iunilor

angajatorului sau recomand rilor autorit ilor medicale;
Utilizarea numai a ustensilelor din dotarea proprie (spre ex: nu se poate împrumuta
de la alt lucr tor ustensile cum ar fi: perii, foarfece etc.), cur area i igienizarea
periodic a acestora;
Utilizarea ustensilelor la alt client numai dup ce au fost cur ate i igienizate în
prealabil (de exemplu: piepteni, foarfece, ma ini de tuns, ma ini de ras);
În cazul produselor lichide, utilizarea dozatoarelor pentru evitarea îndep rt rii
surplusului cu mâinile;
Evitarea folosirii ustensilelor pe fa a clientului dac nu este absolut necesar (spre ex:
pentru îndep rtarea p rului dup

tundere). Ustensilele care ating fa a clientului

trebuie s fie corect cur ate i igienizate înainte i dup utilizare;
Evitarea deplas rilor de la locul de munc

în alte zone ale unit ii sau înafara

acesteia, dac acestea nu sunt absolut necesare;
Evitarea sta ion rii mult timp în zonele în care se afl mai mul i lucr tori sau mul i
clien i (spre ex: în locurile de fumat, locurile de luat masa);
Evitarea oric rui contact fizic cu al i lucr tori, precum
strângeri de mân , îmbr

i cu clien ii (spre ex:

ri, s rut ri);

Anun area imediat a angajatorului despre orice situa ie legat de noul coronavirus.
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SURI SPECIFICE PENTRU CLIEN I
Respectarea regulilor stabilite de unitate;
Sp larea mâinilor cu s pun i ap

sau dezinfectarea acestora cu solu ia pus

la

dispozi ie în zona de acces în unitate, la intrare i la ie ire;
Purtarea unei m ti pe toat

durata efectu rii serviciilor (spre ex: manichiur ,

pedichiur ), cu excep ia situa iilor în care se lucreaz

asupra fe ei (spre ex:

tratamente cosmetice, ras barb );
Evitarea atingerii inutile a suprafe elor i obiectelor;
Evitarea efectu rii pl ii în bani atunci când este posibil utilizarea cardului. Dac
plata se poate face numai în numerar, efectuarea pl ii cu suma potrivit

i

dezinfectarea mâinilor dup atingerea banilor;
Evitarea sta ion rii în unitate dup efectuarea pl ii;
Evitarea frecvent rii spa iilor publice atunci când sunt semne sau simptome ale
COVID-19.
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