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Klasa IF Materiały fryzjerskie Anna Sawicka 20 marca 

Moi drodzy jest to materiał na dwie godziny lekcyjne, pytania opracowane mają być 

w zeszycie. 

Bezpieczeństwo w salonie fryzjerskim.  

  

W celu prawidłowego zaprojektowania salonu fryzjerskiego należy znać 

poszczególne strefy pracy w salonie fryzjerskim, normy powierzchniowe, 

zasady regulujące oświetleniem oraz poszczególne instalacje jakie powinny 

występować w salonie/zakładzie fryzjerskim. Projekt powinien zapewniać 

bezpieczne wykonywanie usługi oraz bezpieczne korzystanie z usługi. 

Bezpieczeństwo dotyczy przestrzegania zasad bhp oraz ergonomii. Projekt 

powinien odpowiadać wymaganiom dla salonu fryzjerskiego w zakresie bhp, 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 roku. 

Jest to podstawowy akt prawny dotyczący wymagań higieniczno –

sanitarnych dla salonów fryzjerskich określa m.in.:  

− lokalizację zakładu i występujące w nim pomieszczenia ogólnego czy 

specjalnego użytku lub miejsca do przechowywania, 

 − wyposażenie salonu i urządzenia, które pomagają w utrzymaniu czystości; 

− procedury dla czystej i brudnej bielizny,  

− zasady postępowania ze sprzętem używanym do zabiegów fryzjerskich 

(czyszczenie, mycie, dezynfekcja, sterylizacja, 

 − rodzaje środków używanych do dezynfekcji,  

− postępowanie ze zużytym materiałem jednorazowym, 

 − postępowanie z odpadami,  

− obowiązek używania czystej bielizny podczas wykonywania zabiegów, − 

przedmioty będące wyposażeniem zakładu, 

 − jakość pomieszczenia lub miejsca do przechowywania sprzętu do 

utrzymania czystości,  

− jakość ścian przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, gdzie 

świadczone są usługi. 
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Strefy pracy  

Salon składa się z kilku stref pracy:  

− pracy fryzjera – stanowisko pracy,  

− mycia głowy – myjnie,  

− gospodarczej – pokoje personelu, miejsca przechowywania bielizny, 

preparatów fryzjerskich i środków czystości, 

 − recepcji – strefa/miejsce powitania klienta. 

 Każda ze stref – jej powierzchnia, wyposażenie, oświetlenie powinny być 

dostosowane do wymagań zawartych w rozporządzeniu: Dz. U. z 2004 r., nr 

31, poz. 273. Zasady projektowania salonu fryzjerskiego Wszystkie 

przedmioty/meble będące wyposażeniem zakładu fryzjerskiego powinny mieć 

powierzchnię gładką, odporną na wchłanianie kurzu i wody, jak również na 

uszkodzenia mechaniczne i działanie środków do dezynfekcji.  

Stanowisko fryzjerskie, to stanowisko pracy fryzjera. Zapewnia fryzjerowi 

dostęp do najpotrzebniejszych rzeczy – narzędzi do strzyżenia, grzebieni, 

szczotek, klipsów, wałków, miseczek, preparatów, suszarki. Stanowisko 

pracy fryzjera składa się z konsoli z lustrem, krzesła dla klienta, taboretu dla 

fryzjera (hoker) oraz tzw. pomocnika – dodatkowej płaszczyzny na materiały 

do pracy. Przy stanowisku powinno być min. 2 m2 powierzchni podłogi. 

Powinno być wykonane z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne. 

Jeżeli konsola jest wolnostojąca, odległość między stanowiskami powinna 

wynosić min. 0,75 m, jeżeli konsola to jeden długi blat – odległość powinna 

wynosić min. 1,5 m.  

Umywalnia/myjnia, to miejsce pracy, gdzie myje się głowę. 

 Umywalki powinny być ergonomiczne – z zaokrąglonymi brzegami. 

Optymalna wysokość to 1–1,20 m. Według rozporządzenia ściany przy 

umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, 

pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, 

łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz środków do 

dezynfekcji. Jeżeli nie ma specjalnego pomieszczenia w zakładzie fryzjerskim, 

wydziela się stanowisko do mycia i farbowania włosów wyposażone w 

umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą, z możliwością regulacji 

temperatury. Z kolei przed wykonaniem usługi o charakterze perukarskim, 

wyroby perukarskie lub włosy naturalne przeznaczone do tych wyrobów 

należy dokładnie umyć przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu. 
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Gniazdka elektryczne muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości od 

źródła wody. Dostęp do salonu Wejście do zakładu stanowiącego 

wyodrębnioną część budynku lub lokalu: może być wspólne dla wszystkich 

jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej, nie może 

prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi. Dostęp 

do salonu musi podlegać też wszelkim warunkom zapewniającym bezpieczne 

wejście, wyjście oraz przebywanie w okolicy wejścia do zakładu fryzjerskiego. 

Schody nie powinny być śliskie, na szklanych drzwiach należy umieścić 

specjalny znak informujący o przeźroczystości materiału. Wewnątrz drzwi 

powinny być zaopatrzone w wiatrołap chroniący przed przeciągiem. 

 Recepcja  

Recepcja jest miejscem szczególnie ważnym. Jako miejsce pierwszego 

kontaktu z klientem, powinna znajdować się blisko wejścia. Łatwy dostęp do 

recepcji ułatwi komunikowanie się z klientami i fryzjerami. Odpowiednia 

powierzchnia zapewni łatwe utrzymanie recepcji w czystości. W recepcji 

prowadzi się również sprzedaż, w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, 

artykułów fryzjerskich, kosmetyków oraz wyrobów perukarskich. Podawanie 

lub sprzedaż napojów bezalkoholowych, przy zachowaniu warunków 

określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. 

Magazyn i pomieszczenia gospodarcze 

Pomieszczenia powinny zajmować bezpieczne, łatwo dostępne miejsce lub 

pomieszczenie. Służą do przechowywania preparatów fryzjerskich oraz 

środków i sprzętu do zachowania w zakładzie wymaganej przepisami 

czystości. W takim miejscu powinna panować odpowiednia temperatura i 

oświetlenie, co ma wpływ na przechowywanie preparatów chemicznych. 

Wszelkie preparaty powinny być zaopatrzone w etykiety informujące o 

rodzaju i składzie chemicznym preparatu, jego producencie i warunkach 

przechowywania. Pomieszczenie lub miejsce, które służy do przechowywania 

sprzętu do utrzymania czystości wyposaża się w zamontowany na wysokości 

0,5 m od podłogi zlew. W zakładach, w których znajdują się nie więcej niż 3 

stanowiska pracy, można wydzielić miejsce wyposażonego w zawór ze złączką 

do węża oraz wpust podłogowy z syfonem. 

Instalacje w zakładzie fryzjerskim Instalacje znajdujące się w salonie 

fryzjerskim mają za zadanie usprawnienie pracy i zabezpieczenie 

pracujących w pomieszczeniach osób przed niespodziewanymi wypadkami 

czy zachorowaniami. 
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 Instalacja elektryczna  

Instalacja powinna być tak zaprojektowana, żeby nie dopuścić do kontaktu 

urządzenia elektrycznego z wodą oraz zabezpieczyć sieć elektryczną przed 

spięciami elektrycznymi. W zakładzie mamy do czynienia z mokrymi włosami 

i prądem z urządzeń elektrycznych, dlatego postępowanie według ustalonych 

procedur jest konieczne i każdy fryzjer powinien się do nich bezwzględnie 

stosować. Urządzenia elektryczne nie powinny znajdować się koło umywalni. 

Pozostałe urządzenia elektryczne powinny znajdować się w odległości 

minimum 60 cm od źródeł wody. W zakładzie obwody elektryczne powinny 

być rozdzielone na kilka niezależnych obwodów w ochronie przed spięciem. 

Każdy obwód powinien zabezpieczać bezpiecznik, który w przypadku awarii 

odcina dopływ prądu z jednego obwodu i chroni przed porażeniem. W 

zakładzie należy też zainstalować główny wyłącznik prądu. 

Oświetlenie. 

Oświetlenie w zakładzie fryzjerkom powinno być tak usytuowane, żeby nie 

powodowało tzw. olśnienia. Oznacza to konieczność umieszczenia światła u 

góry nad fryzjerem, nigdy zaś z tyłu. Światło nie powinno odbijać się w 

lustrze. Moc światła powinna być zbliżona do oświetlenia dziennego. Białe 

światło pozwala na właściwą ocenę kolorów i nie męczy oczu.  

Instalacja wodno – kanalizacyjna Instalacja odpowiednio zaprojektowany 

przepływ wody w zakładzie fryzjerskim, to warunek pracy. Umywalki 

powinny być zaopatrzone w syfony, które usuwają przykre zapachy, 

szczególnie dokuczliwe w salonach fryzjerskich, jako efekty uboczne usług 

chemicznych. Instalacja winna mieć zawory odcinające dopływ wody. W razie 

awarii chroni to instalację elektryczną i urządzenia przed niebezpiecznym 

kontaktem z wodą. Kanalizacja w zakładzie powinna być przyłączona do 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia 

wody. Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim 

urządzenia służące do podgrzewania wody. Ścieki ze wszystkich urządzeń 

sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, są odprowadzane do 

instalacji kanalizacyjnej. 

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja Regulują wilgotność w zakładzie 

fryzjerskim i oczyszczają powietrze z niezdrowych substancji rozpylanych czy 

też unoszących się pyłowych drobin podczas wykonywania usług 

fryzjerskich. Wymiana powietrza w otoczeniu pracy jest niezbędna do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu fryzjera, który przez wiele godzin 

narażony jest na kontakt wziewny z chemikaliami fryzjerskimi unoszącymi 

się w powietrzu w postaci substancji lotnych lub pyłów. Nawiew powietrza 

powinien być tak skonstruowany, aby nie rozdmuchiwał ostrzyżonych 
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włosów. Instalacje powinny być co pewien czas czyszczone, dlatego dostęp do 

nich nie powinien sprawiać trudności, a ich projekty nie powinny być 

skomplikowane. 

Instalacja przeciwpożarowa zakłada obecność w salonie gaśnicy 

przeciwpożarowej oraz czujników termicznych reagujących na znacznie 

podwyższoną temperaturę np. spowodowaną pożarem. Niedopuszczalne jest 

pozostawiane włączonych urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie usług z 

wykorzystaniem urządzeń elektrycznych w obecności wody. Niedopuszczalne 

jest pozostawiane bez konserwacji i czyszczenia urządzeń wentylacyjno –

klimatyzacyjnych. Grozi to poważnymi dolegliwościami układu oddechowego 

zarówno u fryzjerów, jak i klientów zakładu fryzjerskiego. Niedopuszczalne 

jest palenie w zakładzie wyrobów tytoniowych poza miejscami wyraźnie 

wyodrębnionymi w tym celu oraz wprowadzanie zwierząt do zakładu. 

Niedopuszczalne jest również picie alkoholu czy przyjmowanie substancji 

zmieniających świadomość człowieka. 

Pytania do opracowania. 

 1.Jakie elementy decydują o wykonaniu prawidłowego projektu zakładu 

fryzjerskiego?  

2.O czym mówią normy powierzchni i odległości?  

3.Jaki akt prawny reguluje szczegółowe wymagania sanitarno – higieniczne 

dotyczące zakładów fryzjerskich? 

 4.Co powinien zapewnić właściwy projekt salonu fryzjerskiego? 

5.Czego dotyczą wymagania higieniczno –sanitarne dla salonu fryzjerskiego?  

6.Co to jest strefa pracy? 

 7.Jakie miejsca związane z pracą występują w salonie fryzjerskim?  

8.Jakie miejsca bierze się pod uwagę projektując salon fryzjerski? 

 9.Jaki instalacje występują w zakładzie fryzjerskim?  

10.Co jest niedopuszczalne w zakładzie fryzjerskim. 

11. Narysuj w kolaże na katonie technicznym A3 projekt salonu fryzjerskiego 

swoich marzeń. Pamiętając o zachowaniu przepisów i zasad. 

( praca do oddania po powrocie do szkoły)  
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