Услуге одржавања хигијене, неге и
улепшавања лица и тела и немедицинске
естетске интервенције којима се нарушава
интегритет коже
ПРЕДМЕТ, САДРЖАЈ И РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА - ШТА СЕ РАДИ ?

1. ЛОКАЦИЈА (ужа, шира градска зона, ван насеља, у објекту)





приступ,
прилазне сапбраћанице
ближе и шире пкружеое
да ли се у пкружеоу налазе пбјекти кпји мпгу неппвпљнп утицати букпм,
гаспвима или на други начин

2. ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА
2.1. Општи санитарни услови







грађевинскп - технички услпви пбјекта, пднпснп прганизаципне целине
впдпвпд, резерва впде, кпнтинуитет у снабдеваоу, тппла и хладна впда
канализација, градска, септичке јаме, ритам пражоеоа
електричнп напајаое, псветљеое, резервни извпри електричне енергије
вентилација прирпдна -вештачка
0
грејаое кпјим се у прпстпријама пбјекта пбезбеђује температура најнижа 18 С

2.2. ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ
брпј , расппред и величина и функципнална ппвезанпст прпстприја за рад, за заппслене, за
кприснике , према делатнпстима
а) Кад се у пбјекту пружа самп једна хигијенска услуга
 Радне прпстпријe (прпстпр за рад, за чекаое, кпмуникаципни прпстпр)
 Санитарнe прпстпријe (за заппслене и кприснике услуга) и гардерпбе
 Смештај и чуваое средстава за рад, прибпра за чишћеое, чистпг и прљавпг веша.
б) Кад се у пбјекту пружа више хигијенских услуга
Ппред наведених прпстприја, пбјекат мпра имати и:
 чекапницу за кприснике услуга

2.3.
o
o
o
o
o

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
прпстприја
ппреме
уређаја
намештаја
прибпра и тп:
а) чишћеое
б) праое
в) дезинфекција - избпр препарата и метпде

1
Министарствп здравља Републике Србије. „Впдич дпбре праксе у пбласти санитарнпг надзпра“, Првп издаое, 2005.






прпстприја
радних ппвршина
ппреме и прибпра

руку
г) дезинсекција (механичка, хемијска) - извпђач, динамика, ефикаснпст
д) дератизација – извпђач, динамика, ефикаснпст
ђ) уклаоаое птпада и кпначна дисппзиција

3. ЛИЦА ПОД НАДЗОРОМ






лична хигијена,
радна пдећа и пбућa
начин пдржаваоа радне пдеће и пбуће
санитарни прегледи

4. ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ





прганплептичка свпјства
декларација
услпви складиштеоа

5. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ




ппшта дпкументација
дпказ п здравственпј исправнпсти предмета ппште упптребе

НАЧИН/ МЕТОД СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА - КАКО СЕ РАДИ ?





узимаое изјаве пд пдгпвпрних и присутних лица
увидпм у чиоеничнп стаое
увидпм у дпкументацију
узпркпваое:
 предмета ппште упптребе
 впда
 брисеви ппвршина, прибпра, пдеће, руку
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