
Útmutatás a kozmetikai és fodrászszalonoknak 
a megelőző intézkedések, a COVID-19 betegség terjedésének megfékezése és kockázatának 

csökkentése érdekében 
 
 

1. Látható helyre kötelezően ki kell függeszteni az alkalmazottakra és a vendégekre vonatkozó 
viselkedési szabályokat (védőfelszerelés használata, fizikai távolságtartás, kötelező kézfertőtlenítés a 
szalonba való belépéskor, a lábbeli kötelező fertőtlenítése a szalonba való belépéskor) 
 
2. A szalon bejáratához fertőtlenítő szőnyeget kell helyezni (fertőtlenítőszerrel – klórkészítményekkel, 
minimum 70%-os alkoholtartamú alkohol alapú készítményekkel vagy egyéb fertőtlenítőszerrel) 
 
3. A szalok nyitásakor és zárásakor jól ki kell szellőztetni minden helyiséget, valamint fertőtleníteni 
kell minden munkafelületet és a szalon padlóját. A munkanap során minél gyakrabban kell 
szellőztetni minden helyiséget, 
 
4. Az alkalmazottak vagy a vendégek minden egyes belépésekor minimum 70%-os alkohol alapú 
készítménnyel kézfertőtlenítést kell végezni, 
 
5. A vendégeknek előzetesen, telefonon, mobiltelefonon vagy e-mailben időpontot kell kérniük a 
szalon szolgálatásainak használatára, 
 
6. A szalonban korlátozott számú vendég lehet, hogy legalább 2 méteres távolság legyen a vendégek 
között (minden második szék használata és hasonlók), 
 
7. Kötelező a védőmaszt és a kesztyű viselése a vendégekkel való munka alkalmával, 
 
8. A bőr integritását sértő higiéniai, arc- és testápolási, valamint nem gyógyászati kozmetikai 
beavatkozások nyújtásakor a szalonok felelős személyei kötelesek gondoskodni arról, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan feltételek mellett és oly módon nyújtsák, amelyek megakadályozzák a 
betegségek előfordulását és terjedését, és ha ez nem lehetséges, ilyen szolgáltatásokat ne nyújtsanak, 
 
9. Minden felszerelést és szerszámot, valamint a munkafelületeket, különösen azokat, amelyeket 
közvetlenül a vendégeken használnak (fésűket, törülközőket, ollókat, ágyakat, kozmetikai 
szalonokban lévő eszközöket stb.) minden használat után fertőtleníteni kell. Ha lehetséges, 
használjanak eldobható papírt vagy műanyagot, ha pedig textíliát használnak (törülközőt, felhasználói 
védőbevonatot stb.) Használjon, csak egy felhasználót használja, 
 
10. A szalon munkája során keletkező hulladékanyagokat össze kell gyűjteni és egy szemeteszsákba 
kell tenni, amelyet jól be kell kötni, egy másik zacskóba kell helyezni, és az erre előirányzott helyre 
kell dobni, 
 
11. A használt törölközőket és egyéb textíliákat egy külön zacskóba kell tenni, és a munkanap végén 
mosógépben, magas hőmérsékleten, mosóporral ki kell mosni őket, 
 
12. A közös és mellékhelyiségek, mind amilyen a teakonyha, az öltöző, a zuhanyzó, a mosdó és 
hasonlók, használata csak akkor lehetséges, ha minden egyes használatot követően lehetőség van e 
helyiségek fertőtlenítésére, 
 
13. A nem gyakran használt munkafületeket, asztalokat és székeket legalább egyszer fertőtleníteni 
kell a munkanap folyamán, 
 
14. A szalon teljes területét, minden mellékhelyiséggel, mindennap fertőtleníteni kell zárás után, 
 



15. Abban az esetben, ha felmerül a gyanú, hogy valamelyik alkalmazott a COVID-19 fertőző 
betegség tüneteit mutatja (láz, valamint a jelek és tünetek egyike – köhögés, légszomj és nehéz légzés) 
a szalon felelős személye köteles haladéktalanul eltávolítani ezt az alkalmazottat a szalonból, azt 
javasolva neki, hogy azonnal jelentkezzen az egészségházban – a COVID-rendelőben, 
 
16. Abban az esetben, ha felmerül a gyanú, hogy valamelyik vendég a COVID-19 fertőző betegség 
tüneteit mutatja (láz, valamint a jelek és tünetek egyike – köhögés, légszomj és nehéz légzés) a szalon 
alkalmazottja és/vagy felelős személye köteles figyelmeztetni a vendéget és megkérni, hogy hagyja el 
a szalon területén, azt javasolva neki, hogy azonnal jelentkezzen az egészségházban – a COVID-
rendelőben, 
 

A COVID-19 Fertőző Betegség Megfékezésével Foglalkozó Válságstáb 
 
2020. április 24-e 
Belgrád  


