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Provozní řád pro činnosti epidemiologicky závažné na úseku péče o tělo
( masáže)


  Název provozovny :
       telefon :

  Místo podnikání (přesná adresa) :

  Provozní doba :
  

 Identifikace provozovatele :
               -     jméno a příjmení
trvalé bydliště
živnostenský list – evidenční číslo, IČO


  Další doklady :
rozhodnutí SÚ č.j. ,ze dne
stanovisko OOVZ  č.j. , ze dne

  Předmět činnosti : vypsat dle živnostenského listu


   Rozsah poskytovaných služeb :
podrobná charakteristika rozsahu a způsobu poskytovaných služeb (včetně podávání občerstvení)
používání speciálních přístrojů – výčet včetně typu
                            -  specifikace dokumentace k přístrojům (certifikáty, prohlášení  resp.
                                     ujištění o shodě apod.)
                                   - specifikace způsobu zaškolení pracovníků v obsluze přístrojů
                                   - specifikace pokynů k provozu a údržbě přístrojů


   Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných :
vzdělání, datum ukončení studia, rekvalifikace v oboru, délka praxe apod.
zdravotní způsobilost (zdravotní průkaz)

  Základní údaje o provozovně : 
prostorové dispozice – popis využití jednotlivých místností,  provozní místnost (počet,   
      osazení  umyvadla), šatna, úklidová místnost 
                  -   odvětrání  provozovny (přirozené okny, nucené, kombinované)

  
Zásady provozu zařízení, v nichž je provozována činnost epidemiologicky závažná:
způsob uložení civilního oděvu (šatny, skříně, prostory k tomu určené) § 51 odst.1 písm.g), § 52 písm.e) vyhl.č.137/2004 Sb.
druh a způsob užívání osobních ochranných pomůcek - dle charakteru poskytovaných služeb § 52 písm.b) vyhl. č.137/2004 Sb.
četnost výměny pracovního oděvu, způsob praní (doma nebo smlouva s prádelnou)
zásady osobní hygieny § 52 vyhl.č.137/2004 Sb.
popis režimu očisty a úklidu provozovny (denní úklid vč. čistících prostředků, desinfekce vč. prostředků, velký úklid, malování, frekvence úklidu, postup při úklidu, vyčlenění úklidových pomůcek)  s výjimkou pracovních pomůcek, přístrojů apod. a pracovních ploch 



Mechanická očista  a dezinfekce  pomůcek a pracovních ploch: 
       (ne úklid) , ochranné brýle, plochy solárních lůžek
 
Mechanická očista :
postup při mechanické očistě, používané čistící prostředky

Dezinfekce :
používané dezinfekční prostředky
intervaly střídání dle účinné složky
postup při provádění dezinfekce

Zacházení s prádlem: 
postup při manipulaci s prádlem v provozovně
postup při provádění očisty a dezinfekce nádob na prádlo
specifikace prostoru pro uložení čistého prádla
specifikace prostoru pro uložení použitého prádla
způsob praní prádla
ochrana čistého prádla při přepravě na provozovnu


    Nakládání s odpady :
interval odstraňování odpadů z provozovny (komunální + trubice solárií nasvícené)
postup při nakládání s nebezpečným odpadem (vyměnitelné UV zářiče, nasvícené trubice)
způsob zajištění zneškodňování odpadů  (viz smlouva)
frekvence odvozu odpadů z objektu




Lékárnička první pomoci je vybavena podle charakteru poskytované služby na provozovně.


	








Provozní řád zpracoval :

Jméno 						Podpis					Datum




Za dodržování provozního řádu a jeho kontrolu zodpovídá :

Jméno						Podpis














							


