
 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ФРИЗЕРСКЕ САЛОНЕ 
 

 

 

 

1. Ограничити број корисника услуга који 

истовремено бораве у фризерском салону 

тако да је могуће обезбедити удаљеност од 

најмање 1,5 метар, односно тако да буде 

једно лице на свака 4 m2. 

 

2. Запослени и корисници услуга су у обавези да 

носе маске. 

 

 

3. Пријем корисника услуга обављати путем заказивања како би се остварила 

временска дистанца између корисника. Уколико и дође до преклапања већ 

заказаних клијената, нови клијент треба да сачека испред салона. 

 

4. Рукавице се препоручују запосленима само при уобичајеном протоколу (при 

фарбању косе и осталим активностима којe укључују употребу хемикалија које 

оштећују кожу). 

 

5. Сви запослени и корисници услуга треба да практикују одговарајуће мере хигијене 

руку – прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или да 

користе средство за дезинфекцију на бази 70% алкохола. 

 

6. На уласку у салон поставити дезобаријеру – отирач натопљен дезинфекционим 

средством на бази хлора у складу са упутством произвођача. 

 

7. На уласку у салон обезбедити дозер за дезинфекцију руку (пожељно бесконтактни) 

са препаратом на бази 70% алкохола и јасно истакнуто обавештење о обавези 

дезинфекције руку при уласку. 

 

8. После сваке муштерије обавити дезинфекцију радног места, столице, шампоњере за 

прање косе, чешљева и прибора који је коришћен. 

 

9. У тоалетима обезбедити сапуне и папирне убрусе и спроводити редовну 

дезинфекцију површина. 

 

10. Обављати редовну дезинфекцију (најмање једном дневно након завршетка рада 

салона) свих радних површина, подова, ручица и квака неким од препоручених 

регистрованих дезинфекционих средстава према приложеном упуству произвођача. 

 

 

 

 

 

 



11. За сваку муштерију користити једнократне чисте убрусе, капе, огртаче, заштине 

плаштеве или посебне чисте пешкире који су прошли третман прања на температури 

од најмање 60 °C. 

 

12. Често проветравати просторије и омогућити континуирани проток ваздуха без 

коришћења вештачке вентилације. 

 

13. Часописе уклонити из салона. Корисници услуга могу користити само своје часописе. 

 

14. Осигурати надзор над здравственим стањем запослених. Запослени треба свако-

дневно пре доласка на посао да мере температуру и проверавају да ли имају неки од 

симптома COVID-19. У случају појаве ових симптома, запослени треба да се јави 

надређеном и не долази на посао док не добије инструкције свог изабраног лекара у 

дому здравља, COVID амбуланти. 

 

 

Напомена: Препоруке су подложне изменама у зависности од промене 

епидемиолошке ситуације. 

 

 


