Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny spełniać osoby świadczące usługi
kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych
Prowadzenie stoiska świadczącego usługi kosmetyczne np. z zakresu pielęgnacji dłoni
działającego w centrach i galeriach handlowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z
bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz niedostatecznego oświetlenia miejsca pracy. Ograniczony
dostęp do wody może powodować niedokładne mycie stosowanych narzędzi. Poza
wymienionymi czynnikami praca w omawianych warunkach wiąże się ze zwiększonym
ruchem powietrza w ciągu komunikacyjnym, co w konsekwencji może powodować
występowanie zwiększonej flory bakteryjnej.
Przeprowadzanie zabiegów manicure, w których może dochodzić do naruszenia
ciągłości tkanek ludzkich, bez zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego związane jest z
ryzykiem przenoszenia zakażeń, w tym wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B),
wirusowego zapalenia wątroby typu C (wzw C) oraz zakażenie wirusem HIV (do
przeniesienia infekcji HBV wystarczy tylko 10

-5

ml zakażonej krwi - ilość nie widoczna

gołym okiem).
Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO) za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. Ze
względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia HCV, chorobę określono mianem
„wirusowej bomby zegarowej”. HCV jest odpowiedzialny za 40% wszystkich przypadków
przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby na świecie. Ogółem szacuje się, że na świecie
zakażone może być 3% populacji, a w Polsce ponad 700 tysięcy osób.1
W przypadku stosowania narzędzi wielokrotnego użycia takich jak cążki, nożyczki,
wymagane jest ich przygotowanie do użycia poprzez poddanie ich procesowi sterylizacji w
sterylizatorach (autoklawach).
Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi z ustawą z
dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.). Na
stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do
obrotu. Należy również ściśle stosować się do zasad zawartych w instrukcji producenta
preparatu dezynfekcyjnego.
Należy zwrócić szczególną uwagę na mycie powierzchni i sprzętów nie powodujących
naruszenie ciągłości tkanek ludzkich np. pędzelki. Po każdym użyciu powinny być dokładnie
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myte i osuszone. Sposób ich przechowywania powinien zapobiegać ponownemu
zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu.
Podczas

świadczenia

usług

kosmetycznych

należy

przestrzegać

zasad

przedstawionych w art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) który
mówi, iż osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w
trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, a takie
czynności mogą być podejmowane przy świadczeniu usług kosmetycznych, są obowiązane do
wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami
zakaźnymi (procedury powinny regulować m.in. sposób postępowania przy wykonywaniu
czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady
stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji). Na wniosek podmiotu obowiązanego do
wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny
opiniuje te procedury.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy osoby podejmujące lub wykonujące prace,
przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej
na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do
takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne. Zakres i rodzaj wymaganych badań
określa lekarz medycyny pracy.
Jakość wody, która wykorzystywana jest podczas wykonywania zabiegów
kosmetycznych, zwłaszcza jakość mikrobiologiczna powinna odpowiadać analogicznym
wymaganiom jak woda przeznaczona do spożycia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). Woda powinna pochodzić ze sprawdzonych źródeł
(wodociąg publiczny) oraz powinna być właściwie przechowywana i zabezpieczona przed
wtórnym zanieczyszczeniem. Na jakość wody w zbiorniku wpływ ma m.in. stan higieniczny
zbiornika, jego czystość czy występowanie osadów.
Całkowita odpowiedzialność za wykonywane zabiegi oraz ich ewentualne
konsekwencje spoczywa na osobie świadczącej usługi.
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