PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SOLÁRIUM
Názov zariadenia : „Solárium STUDIO MISCHEL„
Adresa zariadenia : Športové a relaxačné centrum H+K
Solárium STUDIO – MISCHEL
Bystricá 28, 902 01 Pezinok
Prevádzkovateľ:

Peter Kostka Sport Fitt H+K
IČO: 40547001

Osoba zodpovedná za prevádzku :

Michaela Pluhárová
Piesok 4748, 90001 Modra
IČO 41026314 / zmluva o spolupráci /

Počet zamestnancov : bez zamestnancov
Zoznam služieb poskytovaných v zariadení :

kozmetické opaľovanie pokožky
zdrojmi umelého UV žiarenia

Používané nástroje : vertikálne a stacionárne solárium / certifikované /
Zásobovanie pitnou vodou :

objekt je napojený na verejný vodovod mesta
Pezinok

Odkanalizovanie: objekt je napojený na verejnú kanalizáciu mesta Pezinok
I.
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Zabezpečuje zásobovanie prevádzky pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorej
kvalita vyhovuje požiadavkám Vyhl. Č.29/2002 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu
a kontroly kvality pitnej vody, zabezpečuje vyhovujúce zneškodnenie tekutých
odpadov do verejnej kanalizácie a tuhého komunálneho odpadu do uzatvárateľných
odpadkových nádob, ktoré sú vyprázdňované do vlastného kontajnera.
2. V prípade zamestnávania zamestnancov, prevádzkovateľ zamestnáva len osoby
zdravotne a odborne spôsobilé na výkon epidemiologicky závažných činnosti, ktoré
absolvovali vstupnú lekársku prehliadku. Doklady o zdravotnej a odbornej
spôsobilosti budú uchovávané v prevádzkarni.
3. Zamestnanci sa musia zúčastňovať pravidelných lekárskych prehliadok, v prípade
ochorenia musia vyhľadať svojho lekára a upozorniť ho na druh vykonávanej
epidemiologicky závažnej činnosti.
4. Zabezpečuje a kontroluje na pracovisku dodržiavanie bezpečnosti pri práci
a osobnej hygieny zamestnancov a ďalej uvedené podmienky prevádzky a zásady
ochrany zdravia v za-riadeniach starostlivosti o ľudské telo, vrátane vytvorenia
materiálnych podmienok pre ich dodržiavanie.
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5. Lekárnička prvej pomoci vybavená podľa charakteru poskytovanej služby je
umiestnená v kancelárii Športovo relaxačného centra H+K.
6. Zabezpečuje, aby v prevádzke bol dodržiavaný zákaz fajčenia a konzumácie jedla.
II.
Povinnosti zamestnancov
1. Zamestnanci sú povinní podrobiť sa vstupnej lekárskej prehliadke, vlastnia platný
zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky
závažných činností.
2. Budú poučení, že pri ochoreniach budú informovať ošetrujúceho lekára o svojej
práci.
3. Sú povinní používať pri svojej práci vždy čistý pracovný odev a meniť ho podľa
potreby, dodržiavať bezpečnosť pri práci, používať osobné ochranné pracovné
pomôcky.
4. Budú poučení o povinnosti dodržiavať osobnú hygienu.
5. Zamestnanci musia dodržiavať nižšie uvedené podmienky prevádzky a zásady
ochrany zdravia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
III.
Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia v zariadeniach
starostlivosti o ľudské telo
Pracovné výkony a postupy
1. Zákazník je oboznámený s možnými zdravotnými rizikami a spôsobom ochrany
zdravia.
2. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu zdravia zákazníkov:
- po konzultácii s kožným lekárom určením optimálneho expozičného času
- vypracovaním a vyvesením ochorení a stavov, ktoré sú kontraindikáciou
uvedenej služby
- dodržiava sa pracovný postup pri používaní solárnych prístrojov podľa návodu
výrobcu
- výmena ÚV trubíc sa vykonáva podľa pokynov výrobcu, vedie sa evidencia
prevádzkových hodín
- zabezpečuje pre zákazníkov / formou predaja / ochranné krémy pre
starostlivosť o kožu pred a po poskytnutí solárnej služby
- zabezpečuje pre zákazníka ochranné okuliare pred vplyvom UV žiarenia
- zabezpečuje papierové hygienické obrúsky na osobnú hygienu zákazníka
Prístroje, pracovné nástroje a pomôcky
1. V tomto zariadení sa používajú len také prístroje a pomôcky, ktoré neohrozujú
a nepoškodzujú zdravie prenosnými ochoreniami , alebo nespôsobujú iné
poškodenie zdravia.
2. Používajú sa pomôcky a prístroje, ktoré sa ľahko udržiavajú, čistia a dezinfikujú.
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3. Po každom zákazníkovi sa mechanicky očistia a dezinfikujú adekvátnym
prostriedkom – DESTACRYL, schváleným MZ SR č. SOZO 10933 / 2000 ŠZÚ SR.
Manipulácia s bielizňou a pracovnými odevmi
1. Pracovné odevy sú z materiálov ktoré sa môžu prať a žehliť.
2. Pracovné odevy sú uskladnené oddelene od osobných – civilných odevov.
3. Pranie špinavej bielizne sa zabezpečuje prostredníctvom práčovní.
Starostlivosť o čistotu v zariadení starostlivosti o ľudské telo
1. Pracovné miestnosti sa udržujú v dôkladnom poriadku a čistote.
2. Čistenie a dezinfekcia ležadla sa vykonáva po každom zákazníkovi dezinfekčným
prostriedkom odpopručeným výrobcom.
3. Upratovanie priestorov ( mechanická očista na vlhko, dezinfekcia podláh a v
zariadení na osobnú hygienu ) sa vykonáva denne pred začatím prevádzky
a priebežne podľa potreby.
4. Všetky pomôcky na upratovanie sú uskladnené v čistiacej miestnosti s vetraním.
5. Maľovanie a základná oprava všetkých náterov sa vykonáva raz za dva roky
Postup pri dezinfekcii
1. Používajú sa len dezinfekčné prípravky schválené príslušným orgánom na
ochranu zdravia,
pričom pri ich príprave a používaní sa dodržiava návod od výrobcu. Dezinfekčné
prostriedky
sa pripravujú pred ich použitím
2. Na zabránenie vzniku odolnosti mikróbov sa striedajú dezinfekčné prípravky 1 x
mesačne.
Zdravotné kontraindikácie použitia solária
-

albinizmus a bledý typ pokožky s rozmnoženými pigmetovými materskými
znamienkami
akékoľvek nádorové ochorenie kože
alergia na slnečné žiarenie
rozsiahlejšie zápaly tzv. fotodermatózy a opar – obyčajný aj pásový
užívanie niektorých skupín liekov ( najmä tetracyklínov, antireumatík,
chlórpromazínu, sulfonamidov ..)
zrakové vady – šedý zákal, operácia očných šošoviek
v prípade nejasnosti vzhľadom na zdravotný stav, treba konzultovať resp.
vyžiadať si vyjadrenie príslušného ošetrujúceho (odborného) lekára

V Pezinku 1.1.2016
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