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09. 0$. Ш О
Про
затвердження
Тимчасових
рекомендацій
щодо
організації
протиепідемічних заходів в перукарнях га салонах краси на період карантину
у з в ’язку з поширенням коронавірусної хвороби (С ОУШ -19)
Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 2 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СО'УЮ-19.
спричиненої коронавірусом Б А І^ -С о У -З » . постановляю:
1.
Затвердити Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних
заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину у зв'язку з поширенням
коронавірусної хвороби (С'ОУЮ-19), що додаються.
і

Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я
України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів
виконавчої влади, Київської міської, обласних державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування.
3.

Ця постанова набирає чинності з 1 1 травня 2020 року.

Заступник Міністра охорони здоров’я головний державни й санітарний лікар України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Г оловного державного
санітарного лікаря України
від 09.05.202СЩ 20

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в
перукарнях та салонах краси на період карантину у з в ’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (СО \'Ш -1 9)
Обслуговування в перукарнях та салонах краси здійснюється відповідно до
Державних санітарних правил для перукарень різних типів, затверджених
постановою першого заступника Головного державного санітарного лікаря
України від 25 березня 1999р. № 2 2 та з урахуванням цих тимчасових
рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації
внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОУІО-19).
1. Перед
працівникам.

початком

зміни

проводиться

температурний

скринінг усім

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено
температуру тіла понад 37,2° С або ознаки респіраторних захворю вань не
допускаються до виконання обов'язків.
При проведенні вимірювання температури тіла контактним методом,
забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія,
після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного
засобу.
2. Прийом здійснюється виключно за попереднім записом з дотриманням
часового інтервалу, що дозволяє виключити контакт між клієнтами та забезпечити
проведення необхідного прибирання дезінфекції. Очікування послуги повинно
відбуватися ззовні приміщення з дотриманням принципів соціального
дистанціювання (1,5 м).
3. Перебування сторонніх осіб та очікування послуги клієнтами в закладі
забороняється, за винятком не більше одного з батьків, які супроводжую ть
малолітніх дітей та/або осіб, що супроводжую ть осіб з інвалідністю, осіб похилого
віку.
Супроводжуючі особи повинні знаходитись у закладі в респіраторі (без
клапану) або захисній масці (у тому числі саморобній), так, щоб були покриті ніс
та рог.
4. На вході до закладу організовується місце для обробки рук
спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно дію чої речовини понад
60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. Доцільно
розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка
тощо).
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5. Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не
більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали обслуговування.
6. Між місцями надання послуг потрібно забезпечити дистанцію не менше,
ніж 1,5 метри, з урахуванням розміщення клієнта за різних умов (сидячи, лежачи
тощо).
Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні бути
недоступні для клієнтів.
7. Працівники перукарень та салонів краси повинні бути одягнені в медичну
маску або респіратор (без клапану) та одноразові рукавички (313).
Після кожного зняття 313 га одяганням чистої маски/респіратора,
одноразових рукавичок працівник повинен ретельно помити руки з милом або
обробити антисептичним засобом.
Адміністрація перукарні або салону краси повинна провести навчання серед
працівників щодо правил використання 313, їх утилізації та забезпечити конгроль
за дотриманням цих правил.
8. Після кожного клієнта проводиться дезінфекція та поточне прибирання
поверхонь, до яких торкаються клієнти (ручки дверей, ручки крісел, раковини для
миття волосся, полиці робочих місць тощо), очищ ення/стерилізація інструментів
багаторазового використання.
9. С у б 'єк т господарської діяльності повинен забезпечити:
працівників п ’ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та
дезінфікуючих засобів і організувати контроль за їх використанням;
постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в
санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;
інформування
клієнтів
щодо
встановлених
обм еж ень
та
умов
обслуговування при вході до закладу, при проведенні телефонних записів та на
офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;
нанесення маркування, в тому числі і поза межами закладу, з метою
уникнення скупчення перед входом та дотримання умов перебування в черзі з
дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5м.;
вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці
зміни) засобів і провітрювання не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення
робочого дня/зміни;
централізований збір використаних 313, паперових серветок в окремі
контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з
подальшою утилізацією;
тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли
60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують
імунітет).

ґ
10. Працівники повинні:
регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними
антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після відвідування громадських
місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;
утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних
захворювань - кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;
самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.
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