
Гігієна праці персоналу перукарень, вимоги щодо 

попередження несприятливого впливу професійних факторів 

   1. При проведенні хімічної завивки, забарвлення та знебарвлення волосся 

перукар повинен користуватися гумовими чи поліетиленовими рукавичками. 

   2. З метою захисту шкіри від впливу хімічних речовин працівникам 

перукарні рекомендується користуватися захисними мазями та кремами типу 

силіконового крему для рук і т. ін. Після роботи руки рекомендується 

змащувати кремами і мазями на жировій основі, що мають позитивний 

висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи. 

   3. Концентрація хімічних речовин в повітрі робочої зони, що утворюються 

при завивці, забарвленні та інших перукарських послугах, не повинна 

перевищувати відповідних гранично допустимих рівнів. 

   4. Забруднення поверхонь меблів, одягу персоналу, інструментів, різних 

видів білизни багаторазового використання різноманітними видами пилових 

кліщів (сімейств пірогліфід (Pyroglyphidae), гліцифагід (Glycyphagidae), 

хелітід (Cheyletidae), акарід (Acaridae), особливо такими алергенними 

представниками сімейства пірогліфід як Dermatophagoides pteronissinus, D. 

farinae), не повинно перевищувати кількості 20 екз. на 1 м2. На робочому 

інструменті та інвентарі не повинні виявлятися кліщі виду Demodex та 

патогенні мікроорганізми. 

   Медичний огляд персоналу перукарень, допущення до роботи: 

   1. Для працівників перукарень, чия робота пов'язана з несприятливими 

умовами праці, обов'язковими є попередні перед прийняттям на роботу та 

періодичні медичні огляди. Дані результатів медоглядів заносяться в особові 

медичні книжки, що зберігаються у адміністрації перукарні. Обсяги та терміни 

медоглядів передбачаються діючими директивними документами 

Міністерства охорони здоров'я України. 

   2. 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. Всі працівники перукарень повинні 

оволодіти мінімумом санітарних знань згідно з програмою, узгодженою з 

територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. 

Допущення до робіт без проходження навчання по санмінімуму 

забороняється. Результати навчання заносяться в особові медичні книжки 

персоналу. 

 



Охорона праці 

   В умовах сучасного виробництва існують окремі заходи, які спрямовані на 

поліпшення умов праці та попередження травматизму на виробництві, у 

нашому випадку-це перукарня. Їх здійснюють колективно, створюючи в 

загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпечної 

праці. 

   З метою послаблення негативних факторів необхідно розробити колективні 

та індивідуальні заходи по забезпеченню нормативних умов по охороні праці 

(розподіл обов’язків між службами, посадові обов’язки). Необхідні умови 

освітлення, опалення, заземлення, світлова та звукова сигналізація. Потрібно 

проводити заходи по зменшенню шкідливих речовин, проти вібраційні, 

протишумові, протипожежні заходи. 

   Репутацією перукарського салону визначають рівень сервісу, якість послуг і 

кваліфікація майстра. Дизайн, інтер’єр, робоче місце, сучасне обладнання та 

інструменти відіграють велику роль у житті салону. Та все це, не матиме ніякої 

користі, якщо майстер не правильно поводитиметься із обладнанням та 

інструментами під час виконання тієї чи іншої операції. Бо саме від нього 

залежить чи буде клієнт задоволений. Тому під час виконання перукарських 

послуг необхідно знати про заходи безпеки з електрообладнанням та 

інструментами і запобіжні заходи з охорони праці в перукарні. 

   Необхідно проводити знезараження інструментів, яке спрямоване на 

запобігання поширенню хвороботворних мікробів та на їх знищення. 

а) Заходи безпеки під час роботи з інструментами: 

Ø дезінфікувати гребінці і щітки після кожного клієнта, у міру забруднення 

мити мильним розчином; 

Ø не можна користуватись перукарськими ножицями в побуті; 

Ø зберігати ножиці у футлярі; 

Ø стежити за чистотою ножиць, берегти від ударів, дії вологи, хімікатів, 

регулярно просушувати, змащувати; 

Ø заточувати ножиці тільки у фахівців, а якість перевіряти на шматочку вати, 

волоссі. 

б) Перед роботою з електрообладнанням потрібно: 

Ø перевірити справність обладнання, цілість шнурів; 

Ø не брати електрообладнання мокрими руками; 

Ø не вмикати прилади в мережу, не призначену для побутових 

електроприладів; 

Ø не стригти мокре волосся машинкою; 

Ø працювати машинкою безперервно не більше 30 хв.; 



Ø кожні три місяці забезпечувати огляд технічного стану машинки 

спеціалістами; усі види лагодження електроінструменту повинні 

виконуватись виробниками або кваліфікованими майстрами. 

в) Запобіжні заходи з охорони праці в перукарні: 

Ø Перед початком роботи привести в порядок робоче місце, перевірити 

освітлення, інструменти замінити дизрозчин. 

Ø Привести в порядок робочий одяг. 

Ø Перед обслуговуванням кожного клієнта мити руки та дезінфікувати 

інструменти. 

Ø Не ходити з відкритим лезом бритви, не носити бритви та ножиці в кишені. 

Ø Перед користуванням електроінструментом перевірити справність шнурів, 

вилок, розеток, заземлених проводів. При несправності викликати електрика. 

Ø При виконанні усіх видів завивок і фарбуванні не залишати клієнтів без 

нагляду, слідкувати за часом, недопускати пересушки та опіків, не робити 

завивки на фарбоване волосся, робити пробний локон. 

Ø Дотримуватись правил захисту одягу клієнта пеньюаром, білизною. 

Ø Недопускати перегрівання інструментів. 

Ø Не використовувати перекис водню вище 73%. 

Ø Слідкувати за справністю сушуарів та сушок. 

Ø Не класти гарячий інструмент без підставки. 

Ø При нещасному випадку негайно повідомити керівництво і викликати 

медичну допомогу. 

 

    Працівники, що працюють у перукарнях, повинні: 

Ø - пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд 

працівників певних категорій; 

Ø - пройти інструктаж і навчання безпечним методам роботи і перевірку знань 

відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань 

працівників з питань охорони праці; 

Ø - знати правила гасіння вогню і вміти застосовувати перші засоби гасіння 

пожежі. 

   Відповідно до переліку робіт з підвищеною небезпекою працівники 

проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони 

праці не рідше одного разу на рік. 

   Посадові особи відповідно до переліку посад посадових осіб, які зобов'язані 

проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, до 

початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки згідно з 

наказом керівника підприємства проходять навчання і перевірку знань з 

питань охорони праці. 



   Повторна перевірка знань провадиться в усіх випадках порушення цих 

правил і при переході на іншу роботу. 

 

 


