REKOMENDACIJOS GROŽIO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ APSAUGAI
NUO COVID-19 VIRUSO
MINIMALŪS SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI
Teikiant grožio paslaugas (plaukų priežiūros ir nagų priežiūros paslaugas) būtina užtikrinti,
kad paslaugų teikimo vietose būtų ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas –
užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam
paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos būtų teikiamos ne daugiau kaip
vienam paslaugos gavėjui.
Pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus reglamentuoja Lietuvos
higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633.
1. Prieš atnaujinant grožio paslaugų teikimą būtina įsitikinti ar įmonės įranga ir
inventorius atitinka bendruosius patalpų įrengimo ir inventoriaus reikalavimus:
 Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) turi būti praustuvė, rankų higienos priemonės (skystas
muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai,
vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007, 19 punktas);
 Personalo patalpoje turi būti įrengtos atskiros spintos arba spintos su pertvaromis teikiančių
paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti (HN
117:2007, 21 punktas);
 Pagalbinėje patalpoje turi būti įrengtos atskiros spintelės (lentynos) kosmetikos gaminiams,
valikliams, dezinfekcijos priemonėms ir valymo inventoriui laikyti, nešvarių skalbinių talpykla.
Pagalbinėje patalpoje turi būti sumontuota skalbimo ir džiovinimo įranga, jeigu panaudoti
skalbiniai skalbiami vietoje (HN 117:2007, 22 punktas);
 Tualete turi būti praustuvė ir rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų dezinfekcijos
priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų
surinkimo talpykla (HN 117:2007, 23 punktas);
 Instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje) turi būti praustuvė
instrumentams plauti, vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti,
sterilizuoti (HN 117:2007, 24 punktas).
Papildomai prie įėjimo į patalpas turi būti paskelbta informacija paslaugų gavėjams
/klientams, nurodanti klientų aptarnavimo tvarką koronaviruso pandemijos metu. Grožio paslaugų
teikėjai prie įėjimo į patalpas turėtų suteikti klientams vienkartines pirštines ir kvėpavimo takų
apsaugos priemones (vienkartines medicinines kaukes).
Klientai atvykę plaukų priežiūros paslaugų viso buvimo grožio salone ar kirpykloje metu
turi dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemonę ir vienkartines pirštines.
Klientai atvykę nagų priežiūros paslaugų, būdami salone turi dėvėti kvėpavimo takų
apsaugos priemonę.
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2. Kolektyvinės, organizacinės, asmeninės apsaugos priemonės grožio paslaugos
teikimo metu
Koronaviruso pandemijos metu grožio paslaugų teikėjai paslaugų teikimo metu nuolat turi
dėvėti:
1. kvėpavimo takų apsaugos priemones (vienkartines medicinines kaukes ar respiratorius
su PPF2 (PPF3) filtrais);
2. akių apsaugos priemones (veido skydelius ar akinius);
3. vienkartines pirštines, kurios keičiamos ne rečiau kaip po kiekvienos paslaugos
suteikimo.
Papildomas patalpų vėdinimas organizuojamas po kiekvieno kliento išėjimo iš salono, bet
ne rečiau kaip 5 kartus per pamainą. Vėdinimo metu nauji klientai į saloną neįleidžiami.
Per pertraukas tarp klientų aptarnavimo atliekamas patalpų, liečiamų paviršių, įrangos,
įrankių valymas ir dezinfekavimas.
Vykdomos Lietuvos higienos normoje HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai“ nustatytos priemonės:
 Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui turi būti naudojami švarūs, kitiems
vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei
servetėlės (HN 117:2007, 16 punktas);
 Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio
paslaugą, dengiami vienkartiniu užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno
paslaugų vartotojo (HN 117:2007, 28 punktas);
 Užteršti paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, turi būti nuvalomi
iš karto, o darbo pamainos pabaigoje ir dezinfekuojami (HN 117:2007, 29 punktas);
 Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai turi būti naudojamos dezinfekcinių savybių
turinčios teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti priemonės. Dezinfekcijos priemonės turi
būti naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį, naudojimo
instrukcijas ir laikantis tinkamumo naudoti terminų. Naudojimo instrukcijos turi būti
laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007, 12 punktas);
 Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai turi būti naudojami pagal
gamintojo rekomendacijas (HN 117:2007, 33 punktas);
 Grožio paslaugų teikėjas turi turėti įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos
įrenginių techninius dokumentus ir jų naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007,
34 punktas);
 Grožio paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti šalinamos kiekvieną dieną
baigus darbą (HN 117:2007, 34 punktas).
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