
Utasítás a fodrász- és szépségszalonok működtetéséhez a koronavírus-járvány terjedésének 

megelőzését és megfékezését, valamint a fertőzés kockázatának csökkentését célzó 

intézkedések keretében  

 

1. Jól látható helyen ki kell helyezni az alkalmazottak és a vendégek magatartási szabályait 

(védőfelszerelés viselése, egymás közötti távolság betartása, belépéskor kötelező 

kézfertőtlenítés és a lábbeli fertőtlenítése)  
2. A szalon bejáratán fertőtlenítő lábtörlőt kell elhelyezni (klórkészítménnyel, minimum 70% 

alkoholt tartalmazó készítménnyel vagy egyéb fertőtlenítőszerrel átitatott lábtörlő) 

3. Nyitáskor és záráskor jól ki kell szellőztetni minden helyiséget és fertőtleníteni minden 

munkafelületet és a szalon padlózatát. A nyitva tartás alatt a helyiségeket minél gyakrabban 

szellőztetni kell. 

4. A dolgozóknak és a vendégeknek minden egyes belépésekor fertőtleníteniük kell a kezüket, 

legalább 70% alkoholt tartalmazó fertőtlenítőszerrel. 

5. A vendégeknek előre be kell jelentkezniük telefonon, mobiltelefonon vagy elektronikus postán. 

6. A szalonban egy időben csak korlátozott számú személy tartózkodhat, oly módon, hogy a 

vendégek közötti távolság legalább 2 méter legyen (minden második széken üljenek, stb.)   

7. A kozmetikai vagy fodrászati kezelés során kötelező a szájmaszk és kesztyű viselete. 

8. az arcon és testen végzett olyan ápolási, kozmetikai, és a nem orvosi jellegű esztétikai 

beavatkozásokat, amelyek a bőr hámrétegének felsértésével járnak, a kezelést végző személyek 

kötelesek olyan feltételek mellett és olyan módon végezni, ami megakadályozza a fertőzést és a 

kórokozók bejutását, és amennyiben ez nem lehetséges, az ilyen szolgáltatások nem végezhetők. 

8. Minden berendezést, munkaeszközt és munkafelületet – különösen azokat, melyek közvetlenül 

érintkeznek a vendégekkel (fésűk, törölközők, ollók, ágyak, kozmetikai műszerek, stb.) minden 

egyes használat után kötelezően fertőtleníteni kell. Lehetőség szerint ajánlott az egyszer 

használatos papír és műanyag eszközök használata, a textil eszközöket viszont (törölköző, 

védőköpeny, stb.) csak egy-egy vendég kezeléséhez szabad használni. 

9.  A szalon működése során keletkezett hulladékot szemeteszsákba kell gyűjteni, jól bekötni, 

majd egy másik zsákba tenni és az arra kijelölt helyen lerakni. 

10. A használt törölközőket és egyéb textil eszközöket egy arra kijelölt zacskóba kell elhelyezni, 

és a munkanap végén mosógépben, mosóporral, magas hőmérsékleten ki kell mosni. 

11. A közös használatú mellékhelyiségeket, mint a teakonyha, az öltözők, zuhanykabinok, fürdők, 

mosdók és hasonlók csak akkor használhatók, ha azokat minden egyes használat után 

fertőtleníteni lehet. 

12. A ritkábban használat munkafelületeket, székeket és asztalokat a munkanap során legalább 

egyszer fertőtleníteni kell. 

13. A szalon teljes felületét, minden mellékhelyiséggel együtt napi rendszerességgel, zárás után 

fertőtleníteni kell. 

14. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy az alkalmazottak közül valaki koronavírussal fertőződött 

(láza van és a tünetek egyikét mutatja – köhög, szaporán vagy nehezen lélegzik), a szalon vezetője 

köteles azonnal elküldeni az alkalmazottat a szalonból és felkérni, hogy azonnal jelentkezzen az 

illetékes betegellátóban – koronavírus rendelőben. 

15. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a vendégek közül valaki koronavírussal fertőződött (láza 

van és a tünetek egyikét mutatja – köhög, szaporán vagy nehezen lélegzik), a szalon dolgozója 

és/vagy vezetője köteles azonnal elküldeni a vendéget a szalonból és felkérni, hogy azonnal 

jelentkezzen az illetékes betegellátóban – koronavírus rendelőben. 

 

A koronavírus járvány elleni védekezésért felelős törzskar 

2020. április 24.  

Belgrád 

 


