
6) temat  Bezpieczeństwo w salonie fryzjerskim  ten temat przesyłam ponownie ponieważ nastąpiła 

zamiana przedmiotów higieny i podstaw fryzjerstwa 

Salon powinien spełniać podstawowe warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny , ochrony 

przeciwpożarowej, a także zapewnienia warunków ergonomii.  

Przepisy określają kryteria jakie musza być spełnione;  

- zapewnienie ochrony przeciwpożarowej   

- wyposażenie budynku lub budynku gaśnice  

- zapewnienie osobom dróg ewakuacji  

-zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi  

-odpowiednie warunki ewakuacji  

Rodzaje gaśnic  

A-materiały stałe, pochodzenia organicznego( papier, węgiel, drewno, tworzywa sztuczne)  

B- ciecze i materiały topiące się( benzyna, alkohole, rozpuszczalniki, aceton)  

C- gazy   

E- oleje, tłuszcze  

Zasady postępowania podczas wystąpienia pożaru  

- powiadomić straż pożarną- numer 998 lub 112  

-podać swoje imię i nazwisko  

- numer telefonu  

- dokładny adres i miejsce zdarzenia  

-dokładny opis zdarzenia; co się pali, na którym Pietrze, czy są poszkodowani,   

Tylko w momencie potwierdzenia  przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora można zakończyć rozmowę. 

Nie robić tego wcześniej.    

  7) temat Współpraca z instytucjami współpracującymi z salonami fryzjerskimi.   

Głównymi instytucjami administracji państwowej i pełniącymi nadzór nad utrzymaniem bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy  czyli zasad bhp, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy są;   

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)  

Państwowa Inspekcja Sanitarna(PIS)  



Urząd Dozoru Technicznego   

Zadania instytucji i służb związanych z bhp i ppoż w salonie fryzjerskim .  

Do zadań   

PIP należy ocena, nadzór i kontrola w zakresie;  

-przestrzegania przepisów prawa pracy, a także zasad bhp w  miejscu pracy  

- przestrzegania świadczeń wynikających z legalnego zatrudniania osób niepełnoletnich, pełnoletnich, 

niepełnosprawnych  

-opłacania składek na Fundusz Pracy  

- legalności zatrudnienia  

-okoliczności wypadków przy pracy  

-przyczyn powstawania chorób zawodowych oraz egzekwowania przestrzegania środków 

bezpieczeństwa w miejscu pracy i profilaktyki chorób zawodowych  

-udzielania informacji o prawach przysługującym pracownikom  

- przestrzegania prawa pracy przez pracodawców  

Praca domowa;  Omów zasady respektowania dowolnych dwóch zadań PIP w miejscu praktyk.   

 

 


