
ТЕМА № 2: «Основи безпеки праці галузі» 

Тема уроку № 8: «Санітарні правила і норми для перукарень різних 

типів» 

 
Салони краси та перукарні потенційно є зоною ризику зараження: 

педикульозом, грибковими захворюваннями шкіри, волосся і нігтів, герпесом, 

стафілококовими інфекціями, гепатитом і навіть сифілісом та ВІЛ/СНІД.  

Небезпека зараження виникає у випадках порушення санітарно-гігієнічного 

та санітарно-протиепідемічного режимів у перукарні (незадовільна якість прибирання 

приміщень, використання необроблених інструментів, брудної білизни та ін.). 

Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 

2.2.2.022-99  затверджені постановою першого заступника Головного державного 

санітарного лікаря України  від 25 березня 1999 р. N 22 

1. Загальні положення 

2. Вимоги до розташування та обладнання приміщень перукарень 

3. Вимоги до внутрішнього оздоблення приміщень 

4. Вимоги до організації, влаштування та обладнання робочих місць 

5. Санітарно-технічне устаткування 

6. Вимоги до природного та штучного освітлення приміщень перукарні 

7. Санітарно-протиепідемічний режим. Вимоги до проведення перукарських 

робіт та правила особистої гігієни персоналу перукарень 

8. Гігієна праці персоналу перукарень, вимоги щодо попередження 

несприятливого впливу професійних факторів 

9. Медичний огляд персоналу перукарень, допущення до роботи 

10. Здійснення Правил 

 

Вимоги до розташування та обладнання приміщень перукарень 

Перукарні на одне-два робочих місця  допускається  влаштовувати  в одному  

приміщенні  площею  не менше 15 м2 з виділенням підсобного відсіку, легкою 

перегородкою, висотою не менше 1,8  м. 

Висота приміщень перукарень,  що  проектуються,  повинна бути  не  менше  

3,3м.  Висота  вбудованих перукарень повинна бути не нижче міжповерхової висоти 

цих будинків. 

Перукарні  повинні  мати  мінімальний  набір  допоміжних приміщень:  

санвузол,  кімната відпочинку та прийняття їжі, комора та інші підсобні приміщення. 

Кімната  для  відпочинку  і  прийняття  їжі повинна бути обладнана 

умивальником, холодильником, необхідними меблями і тощо. 

Перукарні  обладнуються  меблями,  що мають вологостійке покриття та 

дозволяють вологе прибирання й дезінфекцію поверхонь. 

 

Вимоги до внутрішнього оздоблення приміщень 

Стіни , стелі та підлоги в перукарнях повинні мати рівну гладку поверхню,  бути 

доступними для санітарної обробки  і  дезінфекції. 

Для  фарбування  стін   в перукарнях    рекомендується   використовувати   світлі   

тони   з коефіцієнтом відбиття не менше 40%. Рекомендується використовувати 

нейтральні  тони,  що  не заважають розрізненню відтінків кольорів при фарбуванні 

волосся та інших видах обслуговування.  



Вимоги до організації, влаштування та обладнання робочих місць 

Вважається, що відстань від стіни до крісла має бути не менше 70 см, відстань 

між осями крісел сусідніх робочих місць — 1,8 м, а між паралельними рядами місць — 

не менше 3-х метрів. Загальна норма на робоче місце — від 4,5 кв. м. 

 

Санітарно-технічне устаткування 

Перукарні обов’язково обладнуються:  водопроводом, каналізацією, опаленням, 

вентиляцією, електропостачанням. Також рекомендується  проводити   кондиціювання 

повітря. 

За відсутністю централізованого гарячого  водопостачання обов'язковим  є 

установлення електричних проточних обігрівачів або інших нагрівально-

опалювальних  систем.  Забороняється  нагрівання води в відкритих місткостях. 

Вентиляційні системи перукарень,  вбудованих  у  житлові будинки,   

влаштовуються   окремо  від  вентиляції  цих  будинків. Попадання газоподібних 

речовин,  що утворюються  при  забарвленні, завивці  та  інших  видах перукарського 

обслуговування,  в житлові приміщення не допускається.   

В  перукарнях,  що стоять окремо,  при кількості робочих місць до 3-х,  

допускається природна вентиляція через  кватирки  і фрамуги. 

 

Вимоги до природного та штучного освітлення приміщень перукарні 

В   усіх   приміщеннях   перукарень   рекомендується   з максимальною 

ефективністю  використовувати  природне  освітлення. 

При  виконанні  окремих  видів  робіт,   які   вимагають високого  розрізнення 

кольорів (забарвлення волосся,  використання декоративної косметики і  т.ін.),  

рекомендується  використовувати люмінесцентні  освітлювачі.  

 

Санітарно-протиепідемічний режим. Вимоги до проведення перукарських робіт 

та правила особистої гігієни персоналу перукарень 

Персонал повинен  мати  необхідну  кількість  комплектів інструментів для 

почергового їхнього знезаражування,  але не менше 2-х. 

Всі приміщення перукарні до початку або після закінчення роботи  

підлягають  щоденному  ретельному  вологому  прибиранню  з застосуванням 

дезінфектантів. 

Протягом робочого  дня  проводиться дезінфекція  і  поточне прибирання 

поверхонь,  до яких дотикаються відвідувачі  (ручки  дверей,  ручки  крісел,  

раковини  для  миття волосся, полиці  робочих  місць  і т.ін.).   

Раз в місяць перукарня закривається на одну зміну для проведення 

дезінфекції і загального прибирання всіх приміщень. 

Інструменти  після   кожного   використання   підлягають обов'язковому 

знезаражуванню дезінфектантами  подальшій стерилізації.  

Перукарня  повинна  мати  запас  білизни  в   кількості, достатній  для 

забезпечення безперервної роботи та індивідуального використання  з  урахуванням  

потоку клієнтів. 

При  підозрі  на  інфекційні  шкіряні  захворювання   у відвідувачів   із  

зміною  шкіряного  покрову  (висипання,  плями, злущування  та   ін.),   нігтів,   

волосся   майстер   має   право обслуговувати   клієнта  тільки після  подання  

документа  з  відповідної лікувальної медичної установи щодо незаразності 

захворювання. 



Гігієна праці персоналу перукарень, вимоги щодо 

попередження несприятливого впливу професійних факторів 

Загальний   рівень   шуму, вібрації, концентрації хімічних речовин в повітрі,  

не повинні перевищувати відповідних гранично допустимих рівнів. 

 

Медичний огляд персоналу перукарень, допущення до роботи 

Для  працівників  перукарень,  чия  робота  пов'язана  з несприятливими умовами  

праці,  обов'язковими  є  попередні  (перед прийняттям   на   роботу)   та   періодичні  

медичні  огляди.   

Вагітні жінки з дня встановлення вагітності звільняються від   робіт   по   

проведенню   хімічної   завивки,   забарвлення, знебарвлення волосся.  Вагітних  

працівників  перукарень  не  слід залучати до робіт,  пов'язаних зі статичною напругою 

м'язів ніг чи черевного пресу,  роботи в положенні стоячи обмежуються  50%  часу 

робочої зміни. 

 

Здійснення Правил 

Правила розповсюджуються на всі перукарні незалежно від форми їхньої 

власності. 

Відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівників 

перукарень та салонів краси. 

Контроль  за  виконанням  Правил здійснюється органами і установами 

державної санітарно-епідеміологічної служби. При  виявленні  порушень  Правил ,  

накладаються  стягнення   на   адміністрацію. 

Рішення   про   закриття   перукарні  приймає  Головний  державний санітарний   

лікар   території.    

Відновлення   роботи   перукарні здійснюється   за   наявністю   письмового   

дозволу,   позитивних результатів лабораторного контролю на підставі перевірки 

службовою особою   держсанепідслужби.   Витрати,   пов'язані  з  проведенням 

перевірок після винесення постанови для її скасування, відносяться за рахунок 

власника. 

В усіх  перукарнях  повинні  бути:  санітарний  журнал, прошнурований, 

пронумерований та завірений печаткою підприємства і територіальної СЕС,  журнал 

медичних оглядів,  а також витяг з цих Правил. 

Санітарний     паспорт     перукарні     затверджується територіальною 

установою держсанепідсдужби при відкритті перукарні та переоформлюється 

щорічно. 

 

 

  



Додаток 1 

 

Набір та розрахунок площі приміщень перукарень 

 
 

                                                     

  



Додаток 2 

 

Оптимальні норми температури, відносної вологості та швидкості 

руху повітря у виробничих приміщеннях перукарень 

Період року Температура повітря, 
0
C 

Відносна вологість 

повітря, %| 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Холодні та перехідні умови 

(середньодобова температура 

зовнішнього повітря  нижче 

+10 
0
C) 

20-22 40-60 не більше 0,2 

Теплий (середньодобова  

температура зовнішнього 

повітря вище +10 
0
C) 

20-25, 

але не більше ніж на 3 
0
C 

вище розрахункової 

температури 

зовнішнього повітря 

(параметри А) 

40-60 не більше 0,3 

 

                                                   

 

 Додаток 3 

 

Оптимальні рівні освітленості приміщень перукарень 

 


