
ТЕМА № 2: «Основи безпеки праці галузі» 

Тема уроку № 9: «Інструкція з охорони праці для перукаря» 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок 

опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що 

діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань 

охорони праці". 

1.3. За даною інструкцією перукар інструктується перед початком роботи 

(первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). 

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань 

охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи 

особи, яка інструктує, та перукаря. 

1.4. Власник повинен застрахувати перукаря від нещасних випадків та 

професійних захворювань. 

В разі пошкодження здоров'я перукаря з вини власника, він (перукар) має 

право на відшкодування заподіяної йому шкоди. 

1.5. За невиконання даної інструкції перукар несе дисциплінарну, 

матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність. 

1.6. До самостійної роботи допускаються особи, які пройшли медичний огляд, 

навчання за професією, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому 

місці та інструктаж з пожежної безпеці. 

1.7. Перукар проходить медичний огляд щоквартально; раз на рік проводиться 

флюорографія і огляд венерологом. 

1.8. Перукар повинен: 

1.8.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 

1.8.2. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником і по якій він 

проінструктований. 

1.8.3. Дотримуватись правил пожежної безпеки. Палити тільки в місцях, для 

цього відведених. 

1.8.4. Користуватись спецодягом, спецвзуттям. 

1.8.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних 

випадків. 

1.8.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння. 

1.8.7. Не розбирати і не виконувати будь-який ремонт електроінструменту. 

 

1.9. Основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори, які діють на 

перукаря. 

1.9.1. Підвищені температура і вологість повітря робочої зони.  

1.9.2. Ураження електричним струмом. 

1.9.3. Вплив хімічних матеріалів. 

1.9.4. Підвищена запиленість повітря робочої зони. 

1.9.5. Дія механічних факторів. 



1.10. Перукар забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту: халат, шапочка або косинка, взуття профілактичне, 

рукавички гумові. 

1.13. При встановленні перукарських крісел необхідно дотримуватись 

мінімальних відстаней: 

1.13.1. Між паралельними рядами крісел (задніми стінками), розміщеними 

фронтами один проти одного, - 4,5 м. 

1.13.2. Між рядами крісел (задніми стінами), розміщеними одне за одним, -2,5 м. 

1.13.3. Від крісел з сушуарами до робочих місць -1,5 м. 

1.13.4. Між фронтами крісел з сушуарами - 2,0 м. 

1.14. Відстань між кріслами (по осі) повинна бути - 1,8 м, від крайнього крісла 

до стіни - 0,7 м. 

1.15. До роботи з електроапаратурою та електроінструментом допускаються 

особи, які пройшли навчання по правилах їх безпечної експлуатації і мають 

відповідне посвідчення. 

1.16. Електроінструмент з металевим корпусом напругою вище 36 В 

обладнується спеціальним затискачем для приєднання заземлювального дроту з 

розпізнавальним знаком «З» або «Земля». 

1.17. Електроінструмент, що має на штепсельному з'єднанні додатковий 

заземлювальний контакт, підключається до відповідних розеток. 

1.18. Хімікати необхідно зберігати у поліетиленовій, скляній, фарфоровій 

посудині з пробками або кришками, що щільно закриваються, в спеціальних коморах. 

На всіх посудинах з хімікатами повинні бути чітко написані етикетки. При 

зберіганні токсичних і отруйних речовин написи виконують червоною фарбою. 

1.19. Перукар повинен знати властивість хімікатів, їх дію на організм і правила 

їх знешкодження. 

1.20. На робочих місцях перукарів слід передбачати місцеве освітлення з 

використанням ламп розжарювання. Світильники повинні мати відбивачі. 

Використання відкритих ламп забороняється. 

1.21. Перукарня повинна бути обладнана усіма видами санітарно-технічних 

пристроїв - водопроводом, каналізацією. 

1.22. Перукар повинен суворо виконувати правила особистої гігієни, мати 

приємний зовнішній вигляд, бути в чистому спецодязі та спецвзутті. 

1.23. Інструмент зберігається на робочому місці або в шафі. 

1.24. Для забезпечення безпеки осіб, що експлуатують сушуари, необхідно: 

1.24.1. Навчити основам безпеки всіх працюючих. 

1.24.2. На робочих місцях мати інструкцію по експлуатації сушуарів. 

1.24.3. Підтримувати в справному стані ізоляцію електропроводів, а також 

здійснювати надійне приєднання сушуарів до захисного заземлення. 

1.24.4. Під ногами повинні знаходитись ізольовані підставки. 

1.24.5. Здійснювати контроль за станом та параметрами захисного заземлення. 

1.24.6. Назначити осіб, які відповідають за експлуатацією сушуарів. 

1.25. Встановлювати сушуари можливо в робочому залі на відстані 1,65 м і 

більше від перукарських крісел. Кількість їх в жіночому залі може складати два 

апарати на одне робоче місце, а в чоловічому залі - один апарат на два робочих місця. 

1.26. Апарати повинні установлюватись так, щоб неможна було доторкнутись до 

всіх оточуючих металевих частин, в тому числі до труб системи опалення, каналізації 

тощо, які мають зв'язок з землею. 



 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Одягти спецодяг і спецвзуття. 

2.2. Перевірити справність електро- та механічного інструменту, наявність 

необхідних матеріалів (серветки, пеньюар, рушник, вата, хімікати, гребінки та інше); 

розташувати їх в зручному для користування порядку. 

2.3. Перевірити наявність та справність захисного заземлення сушуарів. 

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

3.1. Продезінфікувати інструмент. 

3.1.1. Бритву, ножиці опускаються у спирт (денатурований або гідролізний) 

міцністю 70 %, який наливається у широкогорлу посудину з притертою пробкою і 

об'ємом 100 мл. 

При дезінфекції необхідно слідкувати за тим, щоб ріжуча поверхня була 

повністю занурена у спирт. 

3.1.2. Машинки для стрижки та металеві гребінки обробляються спиртовою 

горілкою. 

3.1.3. Різальна частина електричної машинки підлягає кип'ятінню, а 

пластмасовий корпус протирають 0,5%-ним розчином хлораміну. 

3.1.4. Інструменти та вироби з пластмаси дезінфікуються 0,5%-ним розчином 

хлораміну протягом 10-15 хв. 

Розчин наливають у пластмасові банки з кришками ємністю не менше 500 мл та 

замінюють не рідше одного разу на 5 днів. 

3.2. Перед початком роботи з кожним відвідувачем перукар повинен на очах 

відвідувача помити руки з милом, накрити клієнта чистим пеньюаром, закрити його 

чистою серветкою, а підголівник крісла - паперовою або бавовняною серветкою. 

3.3. Перед початком роботи з шкідливими речовинами руки необхідно змастити 

кремом або іншими засобами, що запобігають впливу шкідливих речовин на шкіру 

рук. 

3.4. Під час застосування шкідливих речовин необхідно дотримуватись 

особливої обережності, остерігатися потрапляння їх на руки, обличчя і особливо в очі. 

3.5. Під час виконання хімічної завивки перукар повинен користуватися 

гумовими рукавичками. 

3.6. Для нанесення фарби на волосся необхідно користуватися ватним 

тампоном, який після використання замінюється. 

3.7. Під час виконання завивки «перманент» змочування волосся розчином 

проводиться ватним тампоном, який замінюють після використання. 

3.8. Перед проведенням хімічної завивки і фарбування волосся фарбниками 

перукар зобов'язаний зробити клієнтові пробу на чутливість шкіри. 

3.9. Під час застосування для клієнта одеколону слід користуватися 

пульверизатором. 

3.10. Струшувати волосся з пеньюару і серветок у робочому залі забороняється. 

3.11. Необхідно слідкувати за тим, щоб підлога не була слизькою. Всі пролиті на 

підлогу рідини (масла, емульсії тощо) слід ретельно витерти. 

 

  



4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

4.1. Відключити від електромережі електроінструмент, електрообладнання, 

місцеве освітлення. 

4.2. Електроінструмент, електрообладнання та інший інструмент упорядкувати і 

розкласти в певному порядку на робочому столі або покласти в шафу. 

4.3. Ретельно закрити флакони з хімікатами. Креми, пасти, одеколон покласти у 

відведене для них місце. 

4.4. Прибрати робоче місце. 

4.5. Зняти спецодяг, спецвзуття, очистити їх і покласти в відведене для них 

місце. 

4.6. Помити руки, обличчя з милом. При можливості прийняти душ. 

4.7. Доповісти керівникові про всі недоліки, які мали місце під час роботи. 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ 

5.1. Аварійна та небезпечна ситуація може виникнути в разі: ураження 

електричним струмом, ураження хімікатами, механічним обладнанням та інше. 

5.2. При виникненні такої ситуації відключити електроспоживачів. Не 

допускати в небезпечну зону сторонніх осіб. Повідомити про те, що сталося, 

керівника робіт. 

5.3. Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу медичну 

допомогу. При необхідності викликати «швидку медичну допомогу». 

5.4. Надання першої медичної допомоги. 

5.5.У випадку легкого порізу обробити ранку перекисом водню. 

5.6. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.7. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації. 

 


