PROVOZNÍ ŘÁD
MASÉRSKÉ PROVOZOVNY
Provozní řád je zpracován v souladu s § 19, § 20, § 21, § 22, § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a § 51, § 52 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích
na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění.

PROVOZOVATEL:
 Marta Burešová, Salon Elixír mládí, Dobrovského 1453/12, 79601 Prostějov
 provozovna Mojmírova 9, 796 01 Prostějov
 tel. 608/291070, 776/206910, marta.buresova@email.cz
 IČ: 02638631

DRUH A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
Práci v provozovně vykonává pracovník s příslušným vzděláním, odbornou způsobilostí, znalostmi nutnými k ochraně
veřejného zdraví. Zdravotní průkaz pracovníka je uložen na provozovně.

 Masérské, rekondiční a regenerační služby.
 Masérské služby jsou provozovány pondělí až pátek v prostorách provozovny.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVNĚ:
Provozovna se nachází v ulici Mojmírova, č.p9. V prvním patře objektu. Má dvě místnosti, chodbu a WC
s umyvadlem.

OPRÁVNĚNÍ PRO VÝKON ČINNOSTI:
Rekvalifikační kurz masér pro sportovní a rekondiční masáže, s působností mimo oblast zdravotnictví.
Závěrečná zkouška 17. 2. 2012 po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu,
podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb.

POUŽITÍ STROJŮ, PŘÍSTROJŮ A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ V PROVOZOVNĚ:
PNEUVEN RELAX 4,14PD / multifunkční přístroj pro sekvenční tlakovou masáž stimulující manuální
lymfodrenáž. V provozovně je k dispozici k nahlédnutí prohlášení o shodě a návod k použití přístroje.

ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY:
Osoba poskytující službu si myje ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího (případně
dezinfekčního) prostředku v umyvadle určeném pro mytí rukou personálu před a po každém poskytnutí
služby, po použití toalety, po manipulaci s odpady a při jiném znečištění. K osoušení rukou se používají
papírové ručníky pro jednorázové použití.
Osoba poskytující službu nosí čistý pracovní oděv a obuv po celou provozní dobu. Provozovna se
neopouští v pracovním oděvu a v pracovní obuvi. Osobní ochranné pracovní prostředky, které odpovídají
prováděné pracovní činnosti, se používají pouze čisté a bezpečné pro zdraví osob.

LÉKÁRNIČKA:
Je vybavena dle charakteru poskytované služby a dále přípravky určenými k zástavě krvácení, přípravky k
dezinfekci drobných poranění. Doba použitelnosti (exspirace) prostředků lékárničce nesmí být překročena.

OCHRANA ZDRAVÍ SPOTŘEBITELE:
Při všech úkonech musí být na každého zákazníka použity ručníky a ubrousky vyprané, vyžehlené nebo
jednorázové. Podpěry pod hlavou musí být přikryty podložkou na jedno použití. Jednorázové pomůcky se
opakovaně nepoužívají.

KONTRAINDIKACE (OKOLNOST NEBO STAV VYLUČUJÍCÍ NĚKTERÉ POSTUPY A VÝKONY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB) :
Služba bude poskytována pouze zdravým a dospělým jedincům, eventuálně po konzultaci s lékařem (např.
těhotenství). Poskytnutou službou nejsou sledovány terapeutické účinky, tedy léčení, terapie či uzdravení.
V rámci výše uvedené poskytované služby nesmí být prováděny výkony na nemocné kůži, manipulace s
jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.
Je zamezeno vstupu nepovolaných osob a zvířat do zázemí provozovny s výjimkou vodícího psa pro
nevidomé osoby.
V provozovně je zakázáno jíst, pít, kouřit (mimo prostory vyčleněné pouze pro personál).
Předměty nesouvisející s výkonem práce nesmí být přechovávány v provozovně mimo vyhrazené místo.
Absolutní kontraindikace:
- Kardiostimulátor
- Gravidita
- Maligní – zhoubná nádorová onemocnění
- Veškerá akutní kožní onemocnění – ekzém, lupénka, furunkl, plísňová onemocnění
- Hnisavá kožní onemocnění – pyodermie, impetigo
- Virová kožní onemocnění – pásový opar, bradavice
- Plísňová kožní onemocnění – dermatomykózy
- Kožní onemocnění vyvolaná parazity – svrab, zavšivení
- Veškeré alergie na používané krémy, masti, emulze

DEZINFEKCE PLOCH, NÁSTROJŮ, POMŮCEK:

K dezinfekci ploch se používají pouze schválené dezinfekční prostředky s virucidním účinkem a to dle
návodu k použití na etiketě výrobku. Z důvodu zabránění vzniku odolnosti mikroorganizmů vůči přípravku,
event. alergizaci pracovníka, se dezinfekce různými aktivními látkami střídají v intervalu jednoho měsíce.
Dezinfekční prostředky nesmí mít prošlou dobu použitelnosti.
Při náhodné kontaminaci pokožky zaměstnance, nebo zákazníka biologickým materiálem, zejména krví,
musí být provedena desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.
Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím dezinfekčního prostředku.
- Desinfekce na plochy a podlahu: INCIDUR, SAVO.
- Desinfekce na pokožku: SEPTODERM, STERILIUM, SPITADERM
Žádné další pomůcky nejsou používány.

ÚKLID A LIKVIDACE ODPADU:
Úklid a čištění provozovny se musí provádět nejméně jednou denně na vlhko, jinak vždy po znečištění.
Úklid s použitím desinfekčním prostředků se provádí nejméně jednou týdně. Hygienické zařízení se uklízí
denně s použitím desinfekčních prostředků a dále dle potřeby. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně
jednou denně. V koši musí být jednorázová vložka. Ekologická likvidace odpadu je řešena v dodatku
nájemní smlouvy s majitelem objektu. Umyvadlo se čistí a desinfikuje.
Malování provozovny se provádí při znečištění stěn ihned, jinak minimálně jednou za dva roky.

MANIPULACE S PRÁDLEM V PROVOZOVNĚ:
 Čisté prádlo a textil určený k jednorázovému použití se skladují v čistých a pravidelně (1xtýdně)
dezinfikovaných skříňkách.
 Na pokrytí masérského lehátka se používá převážně jednorázový materiál, který je měněn po každém
použití.
 Špinavé prádlo je ukládáno v plastovém koši, který lze omývat a desinfikovat a to v nepropustných
uzavíratelných obalech – omyvatelných a dezinfikovatelných, nebo na jedno použití. Praní a žehlení prádla
je zajištěno vlastními silami, je možné využívat prádlo na jedno použití.
 Pro transport čistého, nebo použitého prádla se používají obaly na jedno použití.
 Pracovní a civilní oděv se odkládá odděleně – provozovatelka má zajištěné odkládání pracovního oděvu.

V Prostějově dne: ……………….

Provozní řád zpracovala: Marta Burešová, Dobrovského 12, Prostějov

