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UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 



Milí profesionáli,

úplne chápeme, v akej neľahkej situácii sa práve nachádzate. 

Preto sme pre vás pripravili tento manuál, ktorý sumarizuje hygienické informácie pre 

kadernícke prevádzky v čase pandémie COVID-19.

Tento dokument bol pripravený na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) a L‘Oréal Divízie profesionálnych produktov.* 

Informácie, ktoré sme pre vás zhrnuli do tohto dokumentu sú iba naším odporúčaním.

JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 

Spoločne to zvládneme

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Číslo: OLP/3795/2020  

C) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 
355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných
hygienických opatrení: 

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami 
(rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa 3 nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach
verejného stravovania,

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 
- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m, 
- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej

plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a 

oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných

vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym
účinkom,

- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko. 



Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné 
dodržiavať nasledovné:

- zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní pri svojej činnosti 
používať ochranný štít tváre,

- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a 
dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy)

- dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
- ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, 

strihanie, umývanie vlasov)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Číslo: OLP/3795/2020  

D) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky
maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje
prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú
dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). 



Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Číslo: OLP/3795/2020  

D) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky
maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje
prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú
dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Platí teda pre kadernícke salóny

E) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje
umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. Neplatí teda pre
kadernícke salóny



„Nejde len o dezinfikovanie, ale aj o zmenu 

prístupu a každodennej rutiny“
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UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 

Pohyb po salóne:  Ako sa asi zmení zabehnutá prax



Výklad/Vstup 1
ONLINE:

- INFORMOVAŤ O HYGIENICKÝCH 

OPATRENIACH (post, video, prehliadka 

salónu)

TIP: využite predpripravené posty, ktoré 

sme pre vás vytvorili. Stiahnite si ich tu na 

FB Salon Emotion

OFFLINE: 

- DEZINFIKOVAŤ DVERE A KĽUČKY

- PRIESTORY VETRAŤ CEZ DVERE  

- VYVESIŤ INFORMAČNÝ PLAGÁT (Opatrenie Úradu

verejného zdravotníctva)

- VYVESIŤ ĎALŠIE INŠTRUKCIE – ČAKAŤ VONKU NAPR.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 

https://www.facebook.com/pg/SalonEmotionCZSK/photos/?tab=album&album_id=2244208659057486


RECEPCIA & ČAKACIA ZÓNA 2
1. RECEPČNÝ/KADERNÍK

 MÁ OCHRANNÉ POMÔCKY (ŠTÍT +  RÚŠKO Opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva)

 INFORMUJE O PRIEBEHU NÁVŠTEVY A OPATRENIACH

 VYHNE SA OSOBNÉMU KONTAKTU (PODANIU RUKY/POBOZKANIU/VYZLIEKANIU 
KABÁTOV ATĎ.)

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM, JE NEVYHNUTNÉ RIADIŤ SA METODIKOU ŠTÁTU, HNEĎ AKO BUDE ZVEREJNENÁ

2. SAMOTNÝ PRIESTOR:

VYBAVENÝ DEZINFEKCIOU NA RUKY A INŠTRUKCIAMI (PRI DVERÁCH) Opatrenie Úradu

verejného zdravotníctva

NEOBSAHUJE NOVINY/ČASOPISY ATĎ. 

ČAKACIA ZÓNA REŠPEKTUJE PODMIENKY 2 METROV A POČTU ZÁKAZNÍKOV NA VEĽKOSŤ 

PREVÁDZKY 25 m2 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

OBČERSTVENIE JE MINIMALIZOVANÉ NAPR. LEN VODA V PET FĽAŠI/JEDNORAZOVÉ TÉGLIKY

JE PRAVIDELNE DEZINFIKOVANÝ (Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva)

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 



KONZULTÁCIA A DIAGNOSTIKA 3
• KLIENTA INFORMUJTE O POUŽÍVANÍ NÁSTROJOV 

A MINIMALIZUJTE KONTAKT MEDZI NIMI A 

ZÁKAZNÍKOM :

1. iPad – so Style My Hair PRO aplikáciou (len 

kaderník)

2. Kamera + tablet Kérastase ( len kaderník)

3. Vzorkovníky (len kaderník) 

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM, JE NEVYHNUTNÉ RIADIŤ SA METODIKOU ŠTÁTU, HNEĎ AKO BUDE ZVEREJNENÁ

• ODSÚHLASTE SI CENU A TRVANIE SLUŽBY EŠTE 

PREDTÝM AKO ZAČNETE PRACOVAŤ, POPRÍPADE 

ROZPLÁNUJTE NA VIAC NÁVŠTEV !

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 



BACKBAR & COLOR BAR 4
KADERNÍCI:

• RÚŠKO/ŠTÍT (Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva)

• RUKY UMYŤ PRED POUŽITÍM MASKY/ŠAMPÓNU A VYUŽÍVAŤ ŠPACHTLE

NÁSTROJE/PRODUKTY:

• DEZINFIKUJTE PUMPIČKY/MISKY/ŠTETCE/OXIDANTY (Opatrenie Úradu
verejného zdravotníctva)

• DÔSLEDNÁ HYGIENA UTERÁKOV V SALÓNE (1/KLIENT; UZATVORENÉ 
MIESTO) AJ POČAS PRANIA 

NÁBYTOK:

• DEZINFIKUJTE PO KAŽDOM POUŽIT (Opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva)

• MOŽNOSŤ JEDNORAZOVÝCH KRYTOV Z NETKANEJ TEXTÍLIE

• ZAISTITE ROZOSTUP MEDZI KLIENTMI 2 M (Opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva)

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 



OBSLUHY - COLOR/CUT/STYLE 5
KADERNÍCI:

• RÚŠKO +  ŠTÍT (Opatrenie Úradu verejného

zdravotníctva)

MIESTO SAMOTNÉ  

• DEZINFIKOVANÉ PO KAŽDOM POUŽITÍ (KRESLO, 

ZRKADLO, PODLAHA) (Opatrenie Úradu

verejného zdravotníctva)

• DODRŽANÝ ODSTUP 2 M (Opatrenie Úradu

verejného zdravotníctva)

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 



OBSLUHY - COLOR/CUT/STYLE 5
NÁSTROJE (HREBENE, FÉNY, MISKY, NOŽNICE…) 

• DEZINFIKOVANÉ PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA (Opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva)

• IDEÁLNE NEPOUŽÍVAŤ PÁS/NAMIESTO TOHO POUŽÍVAŤ PODNOS

• NAJLEPŠIE ČISTIŤ S PROSTRIEDKAMI SO 70 % ALKOHOLU/ETANOLU

• IDEÁLNE NEPOŽIČIAVAŤ SI NAVZÁJOM MEDZI KOLEGAMI

PRODUKTY 

• DEZINFIKOVANÉ PO KAŽDOM POUŽITÍ

• IDEÁLNE NEPOŽIČIAVAŤ SI NAVZÁJOM MEDZI KOLEGAMI

PLÁŠTENKY/GOLIERE

• IDEÁLNE JEDNORAZOVÉ

• NOVÉ A SUCHÉ PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA, POUŽITÉ DO KOŠA S VRECOM

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 



PREDAJNÁ/FOTO ZÓNA 6

1. ČISTITE A DEZINFIKUJTE PRODUKTY, AK SA ICH 

NIEKTO DOTKNE

2. POŽIADAJTE ZÁKAZNÍKOV, ABY SA 

PRODUKTOV VÝNIMOČNE NEDOTÝKALI, 

TESTERY RADŠEJ ODSTRÁŇTE  

3. AJ S RÚŠKAMI MÔŽETE UROBIŤ PEKNÉ FOTKY 

PRE VAŠE SOCIÁLNE SIETE A UKÁZAŤ TAK, AKO 

DODRŽIAVATE  HYGIENICKÉ ZÁSADY – BUĎTE 

OPATRNÍ S FOTKAMI, KTORÉ SA ROZHODNETE 

UVEREJNIŤ NA SOCIÁLNE SIETE

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM, JE NEVYHNUTNÉ RIADIŤ SA METODIKOU ŠTÁTU, HNEĎ AKO BUDE ZVEREJNENÁUPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 



RECEPCIA – ZAPLATENIE 7
1. NOSTE ŠTÍT /RUKAVICE (Opatrenie Úradu verejného

zdravotníctva)

2. POSKYTNITE DEZINFEKCIU RÚK KLIENTOVI (Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva)

3. PRIORITNE POŽIADAJTE O BEZHOTOVOSTNÚ PLATBU 

ALEBO NA PENIAZE POUŽÍVAJTE PODNOS

4. ODPORUČTE ĎALŠIU NÁVŠTEVU/ONLINE BOOKING

5. VYHNITE SA OSOBNÉMU KONTAKTU PRI LÚČENÍ

6. DEZINFIKUJTE RECEPCIU, TELEFÓN, KLÁVESNICU A 

POČÍTAČ

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM, JE NEVYHNUTNÉ RIADIŤ SA METODIKOU ŠTÁTU, HNEĎ AKO BUDE ZVEREJNENÁUPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 



POKYNY NA OSOBNÚ HYGIENU

15

ZHRNUTIE A PROPAGÁCIA HYGIENY RÚK

Ako jedna z najdôležitejších vecí, ktorá predchádza šíreniu ochorenia Covid-19, je všeobecne uznávané časté umývanie 
rúk a ich časté dezinfikovanie.

 Vždy pred a po práci na zákazníkovi.
 Potom, čo sa dotknete peňazí/kreditnej karty, kľučky na dverách.
 Predtým, ako sa dotknete svojich úst, nosa či očí.
 Keď sú vaše ruky kontaminované kvapôčkami z dýchacích ciest, napríklad po zakašlaní, kýchnutí atď.
 Vždy pred a po použití toaliet, odpočinkovej miestnosti, po jedle, pití atď. 

Aby ste dodržiavanie týchto pravidiel uľahčili a urobili ich efektívnejšími, noste vlasy zopnuté do chvosta. 
Tiež sa vyhnite noseniu ozdobnej manikúry či šperkov na rukách.

 Nedotýkajte sa svojej tváre, nosa atď. (ak sa musíte dotknúť, znovu si vydezinfikujte ruky).
 Pri kašlaní či kýchaní si zakryte nos a ústa lakťom či hornou časťou paže.
 Pri kýchaní či kašlaní si ústa a nos zakryte papierovou vreckovkou či papierovým uterákom. Použité papierové 
vreckovky či papierové uteráky odkladajte do zakrytého odpadkového koša vyloženého plastovým vreckom a potom si 
ruky dôkladne umyte. 

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 



POKYNY NA OSOBNÚ HYGIENU
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OPAKOVANIE A PROPAGÁCIA HYGIENY RÚK

Ako si správne 

umývať/dezinfikovať ruky:
 Ruky si často umývajte 

tekutým mydlom a vodou, 

potierajte ich a potom ich 

osušte papierovým uterákom, 

ktorý odhoďte do 

odpadkového koša 

vyloženého plastovým 

vreckom.

 Ak ruky nie sú viditeľne 

znečistené, často používajte 

dezinfekciu na báze alkoholu.

 Riaďte sa týmito vizuálnymi 

pokynmi.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM, JE NEVYHNUTNÉ RIADIŤ SA METODIKOU ŠTÁTU, HNEĎ AKO BUDE ZVEREJNENÁUPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 

https://mysalonexpert.cz/downloadfile.php?path=dXBsb2FkX2ltYWdlcy8vNWNlZjE0ODA3ZDY4YTFiMjc1MTJlMjg4MWJmYmFmOGMucGRm&filename=19A200301_PKA_003_MYTI-RUKOU-WHO-PRE.PDF&dirfileversion=7406&action=open
https://mysalonexpert.cz/downloadfile.php?path=dXBsb2FkX2ltYWdlcy8vNDEzODNjYTdiMjcyZjM3OWEwNWViN2Y1ZTk0ZmEzN2UucGRm&filename=69A200301_PKA_025_DEZINFEKCE-WHO-PRE.PDF&dirfileversion=7409&action=open


POKYNY NA OSOBNÚ HYGIENU
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POUŽÍVANIE RÚŠKA
Aby ste predchádzali infekcii môžete nosiť rúško: dodržujte pritom 
odporúčania od svojich miestnych zdravotníckych úradov.

Súčasné odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú 

nasledovné:

 Noste rúško

 Rúška sú účinné len v kombinácii s častým dezinfikovaním rúk 

pomocou dezinfekcie na báze alkoholu, či umývaním rúk mydlom a 

vodou.

 Ak nosíte rúško, tak ho musíte vedieť aj správne používať a správne 

ho zlikvidovať. 

PRE ZÁKAZNÍKOV: rúško môžete poskytnúť aj svojim zákazníkom na zvýšenie 
miery ochrany počas práce, kedy nie je možné dodržiavať bezpečnostné 

rozostupy. 

 Ideálne je rúško s uchytením za ušami tak, aby držalo a čo možno 

najmenej prekážalo pri práci.

PREHRAŤ VIDEO: Ako správne nosiť a dávať si dolu rúška: TU PREHRAŤ

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 

https://mysalonexpert.cz/downloadfile.php?path=dXBsb2FkX2ltYWdlcy8vNTZhMTI1ZGY2MGY4MjBmZjQwZGM0MTUxNTgxMTlmMmMucGRm&filename=jak_pouzivat_rousku.pdf&dirfileversion=7412&action=open
https://youtu.be/PwYapjQUVmo


POKYNY NA OSOBNÚ HYGIENU
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POUŽÍVANIE RUKAVÍC

Majte na pamäti, že nosenie rukavíc by nemalo nahrádzať umývanie rúk.

Nosenie jednorazových rukavíc môže vyvolávať falošný pocit bezpečia a môže viesť 

personál k menej častému umývaniu rúk, než je nevyhnutné. Umývanie rúk predstavuje 

väčšiu ochrannú bariéru proti infekcii, ako je nosenie jednorazových rukavíc.

V prípade niektorých typov práce, pri ktorých už používate latexové alebo vinylové 

rukavice, majte na pamäti, že rukavice možno používať, ale musia sa často meniť, pri 

zložení rukavíc si navyše musíte umyť ruky.

Jednorazové rukavice môžete používať tiež pri upratovaní priestorov salónu, pomôcok, 

pri manipulácii s odpadkami či špinavou bielizňou, kedy používanie jednorazových 

rukavíc znižuje riziko priameho kontaktu s potenciálne kontaminovanými povrchmi.

Rukavice si musíte vymeniť po vykonaní iných činností, ako je otvorenie/zatvorenie 

dverí rukou, vynášanie odpadkových košov, ďalej po každom zákazníkovi atď.

Keď na sebe máte rukavice, nedotýkajte sa svojich úst ani očí.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 



POKYNY NA OSOBNÚ HYGIENU
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NOSENIE URČENEJ PRACOVNEJ UNIFORMY

Všetky pracovné uniformy/odevy sa musia prať denne a udržiavať v čistote, 
na uzavretom mieste.

Odporúča sa používať ich výhradne na pracovné účely.

Použité oblečenie vložte do plastového vreca, kde zostane až do prania. Pri 

praní vložte odev priamo do práčky a perte pri teplotách 60 - 90 °C 

odporúča sa používať bežný prací prášok. Bielizeň je potom možné usušiť v 

súlade s rutinnými postupmi.

Pracovné topánky by mali byť nosené výhradne v práci.

PRE ZÁKAZNÍKOV, nepovinné: Ako dodatočné opatrenia na zvýšenie 
hygieny v salóne môžete zaviesť používanie jednorazových návlekov na 

topánky. 

V takomto prípade prosím na tento účel pripravte pri vstupe priestor so 

stoličkou, ktorá by sa mala očistiť po každom použití; zákazníkom musí byť k 

dispozícii aj dezinfekcia na ruky na báze alkoholu.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 
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AKO SPRÁVNE PRAŤ LÁTKOVÉ POMÔCKY/UTERÁKY/OBLEČENIE:

Po jednom použití ich vložte do uzavretého koša s   

plastovým vrecom, v ktorom zostanú až do prania. Vrece 

uzavrite a potom bielizeň vložte do práčky, perte pri 

teplotách 60 - 90 ° C, odporúča sa používať bežný prací 

prášok.

Bielizeň je možné následne usušiť v súlade s rutinnými 

postupmi.

Plastové vrece náležite vyhoďte (pozor na kontakt s jeho 

vnútornou stranou) a umyte si ruky.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 
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AKO UMÝVAŤ/DEZINFIKOVAŤ NÁSTROJE/OBALY?

Dezinfekcia funguje len na čistých predmetoch, takže pred 

dezinfekciou musí vždy predchádzať prvý krok v podobe umývania.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súčasnosti odporúča 

používať dezinfekciu po umytí:

70 % etylalkohol na dezinfikovanie malých plôch medzi jednotlivými 

použitiami, to sa týka napríklad opakovane použiteľného zariadenia 

alebo nástrojov (napríklad hrebene, nožnice, klipy atď.).

Na dezinfikovanie povrchov je možné použiť aj chlórnan sodný v 

koncentrácii 0,5 % (zodpovedá 5000 ppm).

Môžete použiť ponorenie do roztoku, aplikáciu v podobe spreja či 

utretie utierkou; dôležité je dodržiavať pokyny od výrobcu a dodržiavať 

čas pôsobenia na dosiahnutie účinnosti produktu.

FÉNY, VYSÚŠAČE, ŽEHLIČKY ATĎ. Dezinfikujte ich vždy po každom 

použití/po každom zákazníkovi.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 
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JEDNORAZOVÉ TEXTILNÉ POMÔCKY PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA

Používajte jednorazové textilné pomôcky (jednorazové pláštenky, jednorazové strihacie 

goliere, uteráky atď.). Kedykoľvek je to možné, aby ste zabránili kontaminácii. Nový kus pre 

každého zákazníka. Zásoby tohto materiálu by mali byť skladované v čistej uzavretej 
skrinke/boxe /mieste. 

Použité jednorazové pomôcky odhadzujte do zakrytého odpadkového koša vyloženého 

plastovým vrecom.

Ak jednorazové textilné pomôcky nepoužívate, mali by ste používať vždy čistú pomôcku pre 

každého zákazníka (pláštenku aj uteráky).

Snažte sa vyhnúť  vyprašovaniu uterákov, plášteniek atď. pred ich vložením do práčky, 

namiesto toho môžete použiť napríklad lepiaci valček na odstraňovanie nečistôt.

Po každom zákazníkovi vložte textilné pomôcky do kontajnera vyloženého plastovým 

vrecom, v ktorom ich prenesiete k práčke/do práčovne.

Majte pripravené väčšie množstvo týchto textilných pomôcok, je nutné ich vyprať po 

každom použití; do ďalšieho použitia musia byť uchovávané v čistej uzavretej skrinke/mieste.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 
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VŠETKY POVRCHY V SALÓNE ČISTITE MINIMÁLNE 2-KRÁT DENNE

V súčasnej dobe sú odporúčania WHO týkajúce sa dezinfekcie založené na:

70 % etylalkohole na dezinfikovanie malých plôch medzi jednotlivými 

použitiami, to sa týka napríklad opakovane použiteľného zariadenia alebo 

nástrojov (napríklad hrebene, nožnice, police, telefóny, klávesnice atď.)

Na dezinfikovanie povrchov je možné použiť aj chlórnan sodný v 

koncentrácii 0,5 % (zodpovedá 5000 ppm).

(Často pre väčšie povrchy, ako sú podlahy, toalety, stoly atď.)

Môžete použiť ponorenie do roztoku, aplikáciu sprejom alebo utretím 

utierkou; dôležité je riadiť sa pokynmi výrobcu a dodržiavať čas pôsobenia 

na dosiahnutie účinnosti produktu. Vyhnite sa používaniu dezinfekčných 

obrúskov na niekoľkých rôznych povrchoch. Ak pokyny od výrobcu 

neuvádzajú inak, povrchy po aplikácii dezinfekcie nesušte.

Povrchy, ktoré dezinfikujete, musia zostať mokré na čas uvedený na etikete.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 
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VŠETKY POVRCHY V SALÓNE ČISTITE MINIMÁLNE 2-KRÁT DENNE

AKO SPRÁVNE ČISTIŤ/DEZINFIKOVAŤ RÔZNE DRUHY POVRCHOV?

Čistiace a dezinfekčné prostriedky sa odporúča používať na podlahy a 

horizontálne povrchy, ktorých sa často dotýkame(napr. vypínače svetiel, kľučky 

dverí, držadlá na lôžkach, nočné stolíky, telefóny atď.)

Viditeľne znečistené povrchy musia byť najprv umyté umývacím prostriedkom 

(komerčným umývacím prostriedkom či  pomocou mydla a vody) a potom by 

sa na ne mala aplikovať dezinfekcia v súlade s odporúčaniam/pokynmi 

výrobcu. Umývanie možno vykonať s mydlom/ vodou, chemickým čistiacim 

prostriedkom alebo najrôznejšími obrúsky či utierkami.

Dezinfikujte s použitím správne namiešanej koncentrácie dezinfekcie 

vytvorenej  na ponorenie do roztoku, aplikáciu sprejom či utretím - Všetky 

dezinfekcie musia vyť registrované na miestnych úradoch. Dodržujte všetky 

pokyny uvedené na etikete výrobcu, predovšetkým však bezpečnostné 

pokyny.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 
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MANIPULÁCIA S ODPADMI

Všetky odpadkové koše by mali byť vyložené plastovými vrecami.

Na jednorazové materiály by ste mali mať k dispozícii uzavreté 

odpadkové koše, v ideálnom prípade také, ktoré sa otvárajú bez 

použitia rúk (napríklad zošliapnutím).

Každý deň vynášajte všetky plastové vrecia, v prípade potreby aj 

niekoľkokrát denne; vrece vždy uzavrite, dávajte pritom pozor, aby ste 

sa nedotýkali vnútornej časti a obsahu vreca, vrece uzavrite a 

správnym spôsobom zlikvidujte.

Do každého koša vložte nové plastové vrece, koše očistite a 

dezinfikujte aspoň na častiach, ktorých sa dotýkate.

Po manipulácii s odpadkami si nezabudnite umyť ruky mydlom a 

vodou, potieraním a vždy použite aj alkoholovú dezinfekciu. (Vždy 

dodržiavajte pokyny na správne umývanie/dezinfekciu rúk.)

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 
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RIADENIE BEZPEČNOSTI

Zostavte si plán pre prípad, ak niekto (personál/zákazník) pocíti príznaky ochorenia COVID-19 (suchý 

kašeľ, horúčka, malátnosť) počas svojej prítomnosti v salóne. Vopred si so svojou partnerskou organizáciou v 

oblasti prevencie pracovných úrazov dohodnite plán a pokiaľ k takejto situácii dôjde, povinne informujte 

svoje miestne zdravotné inštitúcie.

Vždy dodržiavajte pokyny od výrobcu. Nepoužívajte čistý alkohol, používajte hydroalkoholové roztoky s 

koncentráciou asi 70 %.

Alkoholové roztoky/obrúsky nepoužívajte na zahriate povrchy, tekutý roztok neaplikujte priamo na povrch, 

nanášajte ho pomocou utierky. Alkohol nestriekajte priamo na elektronické súčiastky.

Jednorazové utierky či vreckovky napustené alkoholom je nutné po použití vyhodiť do špeciálneho 

odpadkového koša mimo ostatných materiálov. Pozor, alkohol môže reagovať s oxidantmi/peroxidom vodíka.

Prázdne obaly od umývacích prostriedkov/alkoholových dezinfekcií vyhadzujte uzavreté do oddelených 

odpadových nádob.

Tieto produkty skladujte vždy uzavreté, mimo dosahu horúcich povrchov (radiátory, kúrenie atď.), riaďte sa 

pokynmi výrobcu.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 
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UPRATOVANIE TOALIET

 Očistite a dezinfikujte všetky povrchy.

 Zvážte používanie jednorazového materiálu v maximálnej 

miere (toaletný papier, papierové uteráky, papierové 

ochrany WC dosky). (Odstráňte automatické sušiče rúk.)

 Zvážte prechod na bezdotykové batérie, dávkovače mydla 

a papierových uterákov. Navyše uvažujte nad pridaním 

bezdotykových automatických dávkovačov dezinfekcie na 

toaletách a ďalších miestach.

 Užitočné môžu byť pokyny na použitie toaliet a dezinfekciu 

rúk.

 Umiestnite tu uzavretý odpadkový kôš vyložený plastovým 

vrecom.

 Odstráňte akékoľvek produkty, ktoré na toalety nepatria - na 

toaletách by sa nemalo nič skladovať.

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 
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A4 NA RECEPCIU A5 K ZRKADLU A3 DO ZÁZEMIAA4 DO VÝKLADU

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 

https://bit.ly/KOMUNIKACIA_HYGIENA_TLAC
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FACEBOOK SALON EMOTION CZ/SK 

PARTNERSKÚ PLATFORMU CPK  

WEBOVÉ STRÁNKY MINISTERSTVA OBCHODU A ZDRAVOTNÍCTVA

UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 

http://www.facebook.com/SALONEMOTIONCZSK
http://www.centrumpodporykaderniku.cz/SK
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf
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UPOZORNENIE: UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ LEN ODPORÚČANÍM. JE NUTNÉ SA RIADIŤ OPATRENÍM ČÍSLO: OLP / 3795/2020 


