
PODSTAWY FRYZJERSTWA kl.I Cz. 1 – Jadwiga Pocheć 

Temat pierwszej pracy kontrolnej – Scharakteryzuj zagrożenia 

krwiopochodne.      Termin 25 maja 2020r. 

Pracę proszę wysłać w/w terminie , podpisaną. Jeśli nie będzie 

maila zwrotnego z oceną , wysyłacie pracę jeszcze raz. 

Warunkiem zaliczenia będzie napisanie prac w terminie. 

pochec.jadwiga@ckzkluczbork.edu.pl 

 

Temat - Charakterystyka salonu fryzjerskiego . 

 Salon fryzjerski to miejsce , w którym wykonuje się zabiegi fryzjerskie, chemiczne i 

pielęgnacyjne.  

Salon fryzjerski musi spełniać ściśle określone wymogi formalne, które wynikają z przepisów 

prawa. 

Do podstawowych aktów prawnych regulujących działalność salonu fryzjerskiego zaliczamy : 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. 

Zakłady fryzjerskie dzielą się na jedno i wielostanowiskowe. Stanowisko pracy  w zakładzie 

fryzjerskim to część zakładu wraz z wyposażeniem, w którym wykonuje się usługi przez 

jednego z pracowników. Zgodnie z przepisami na jedno stanowisko powinno być 

przeznaczone 2m2 wolnej powierzchni podłogi. Odległość między stanowiskami (konsolami) 

wolno stojącymi to 0,75 m, a między stanowiskami umieszczonymi przy jednym blacie na 

1,5m.  

Stanowiskiem pracy fryzjera są ; 

 Konsola wraz z wyposażeniem, które może znajdować się na ruchomym wózku 

fryzjerskim 

 Myjka wraz z wyposażeniem 

Każde stanowisko powinno mieć : 

 Łatwy dostęp do gniazdek elektrycznych 

 Dobre oświetlenie boczne i sufitowe 

 Zamontowane lustra 

Współczesne salony mogą być wyposażone w dwa typy stanowisk  tj. przyścienne i wolno 

stojące (np. dwustronne). 
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Temat – Zagrożenia w salonie. 

Osoby pracujące w zawodzie fryzjer narażone są na wiele chorób zawodowych w wyniku 

czego 1/3 osób musi zrezygnować z wykonywania tego zawodu. 

Do największych zagrożeń zaliczamy : 

 Uczulenia lub choroby skóry wywołane środkami chemicznymi co w konsekwencji 

prowadzi do odtłuszczenia skóry (płaszcza lipidowo-tłuszczowego). 

 Choroby dróg oddechowych, które wywołane są przez zanieczyszczenia 

 Wady postawy (choroby kręgosłupa, płaskostopie) 

 Żylaki, wywołane są przez zatrzymanie się krwi w żyłach z powodu braku ruchu lub 

nadmiernym obciążeniem nóg 

 Zakażenie krwiopochodne (HIV, WZW typu B i C) 

 Zakażenia skóry (liszajec, grzybica, czyrak, brodawki, opryszczka, zapalenie mieszków 

włosowych 

 Zakażenie pasożytnicze (wszawica, świerzb) 

 Zakażenia oddechowe (ospa, grypa, gruźlica) 

 Zakażenia pokarmowe (żółtaczka, dar brzuszny) 

 Uszkodzenia mechaniczne skóry (skaleczenia, modzele) 

 Oparzenia chemiczne i termiczne 

 Porażenia prądem 

 Zła organizacja pracy w salonie 

Do chorób zawodowych fryzjerów zaliczamy : 

 Choroby skóry, alergie 

 Schorzenia układu krążenia i narządów ruchu 

Stwierdzenie choroby zawodowej niesie ze sobą określone skutki prawne np. 

odszkodowanie. 

https://zdrowiewpracy.pl/zdrowie-pracownika/jak-dbac-o-zdrowie-fryzjera/ 
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Temat – Zasady działania instalacji w salonie. 

  

Zakład fryzjerski powinien być wyposażony w instalację : 

 Wodno-kanalizacyjna 

 Elektryczna 

 Grzewcza 

 Wentylacyjna (klimatyzacja) 

 Przeciwpożarowa 

 Antywłamaniowa 

Podstawowym zadaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej jest zapewnienie zimnej i ciepłej 

wody. Zakład musi być podłączony do wodociągów i kanalizacji albo może korzystać z 

własnego ujęcia wody. Nieczystości po umyciu podłóg powinny być wylane do specjalnego 

zlewu zamontowanego na wysokość o,5m od podłogi. W małych zakładach do 3 stanowisk 

powinno być wydzielone miejsce wyposażone w zawór ze złączką do węża oraz wpust 

podłogowy (kratka z syfonem) , wyjątkowo dopuszcza się wylewanie nieczystości do muszli. 

Armatura wodno – kanalizacyjna powinna mieć syfony zapobiegające przykremu zapachowi 

oraz zawory, które pozwolą na odcięcie wody w razie awarii. Każdy pracownik musi wiedzieć 

gdzie takie zawory się znajdują. 

Instalacja elektryczna- główny wyłącznik prądu musi być oznakowany i każdy pracownik 

musi wiedzieć gdzie się znajduje i jak go wyłączyć. Nie można dopuścić do kontaktu 

urządzenia elektrycznego  z wodą. Urządzenia elektryczne nie powinny znajdować się koło 

umywalki, minimalna odległość to 60 cm od źródeł wody. W zakładzie obwody elektryczne 

powinny być rozdzielone na kilka niezależnych obwodów w obawie przed spięciem. Każdy 

obwód powinien zabezpieczać  bezpiecznik, który w przypadku awarii odcina dopływ prądu z 

jednego obwodu i chroni przed porażeniem. W razie pożaru należy wyłączyć główny 

wyłącznik prądu, a urządzenia elektryczne pod napięciem nie można gasić wodą, 

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja ma za zadanie utrzymanie właściwych parametrów 

atmosfery wewnątrz zakładu ( duża wilgotność, opary, ciepło z suszarek). Należy 

przestrzegać terminów czyszczenia i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. 

Instalacja przeciwpożarowa regulowana jest przepisami p. poż ., zakłada obecność w salonie 

gaśnicy w oznakowanym i dostępnym miejscu oraz czujników termicznych reagujących na 

znacznie podwyższoną temp. spowodowaną pożarem. 

Instalacje antywłamaniowe to kamery , czujki ruchu, żaluzje antywłamaniowe. 

Utrzymanie instalacji w idealnym stanie należy do właściciela, który musi przeprowadzać 

regularne kontrole instalacji i które muszą być odnotowane w dokumentach zakładu. 

  



Temat – Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami 

ergonomii i bhp. 

Ergonomia – to tworzenie jak najlepszych warunków pracy , aby wyeliminować zmęczenie, a 

wprowadzić wygodę użytkownika. 

Organizowanie stanowiska pracy Organizując stanowisko pracy fryzjer powinien pamiętać, 

aby zgromadzić na nim tylko to, co będzie mu potrzebne w danej usłudze. Poszczególne 

przedmioty należy rozmieścić zgodnie z zasadami ergonomii, które nie wymuszają 

nieprawidłowej postawy ciała u fryzjera wykonującego czynności zawodowe. Fryzjer nie 

powinien daleko sięgać po przedmioty. Praworęczna osoba powinna wszystko ułożyć po 

swojej prawej stronie, leworęczna po lewej. Ze stanowiska pracy trzeba usunąć przedmioty, 

które nie będą wykorzystywane podczas pracy, aby nie przeszkadzały fryzjerowi, a klientowi 

nie zasłaniały widoku odbitego w lustrze. Jeżeli na konsoli nie ma odpowiednio dużo miejsca 

fryzjer może skorzystać z pomocnika jako płaszczyzny odstawczej i miejsca odkładania 

niepotrzebnego już sprzętu. Przy nogach fryzjera nie powinno być żadnych kabli i 

przedłużaczy, gdyż może to spowodować upadek. Po zakończonym strzyżeniu należy usunąć 

włosy z podłogi ze względu na poślizg. Prawidłowe zorganizowanie stanowiska pracy, 

zgodnie z zasadami ergonomii i bhp, to dla fryzjera oszczędność czasu i sił, jakie wykorzystuje 

podczas usługi. 

 

Temat _ Ochrona środowiska w salonie fryzjerskim. 

https://lifestyle.newseria.pl/wszystkie-newsy/ekologiczne-fryzjerstwo,p1581476594 

Salon fryzjerski to miejsce w , którym szczególnie należy przestrzegać przepisów prawnych 

związanych z ochroną środowiska. 

Podstawowy akt prawny to Ustawa ,,Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.” z 

późniejszymi zmianami. 

Ochrona środowiska w salonie fryzjerskim polega na odpowiednim postępowaniu z 

odpadami. Odpady należy gromadzić w zamykanych pojemnikach wyłożonych workami 

foliowymi. Pojemniki na odpady powinny być w każdym pomieszczeniu, w którym 

świadczone są usługi. W salonie powinny się także znajdować pojemniki na odpady 

komunalne, ścinki włosów, jednorazową bieliznę fryzjerską i rękawiczki oraz na opakowania 

po preparatach fryzjerskich. W salonie muszą również znajdować się specjalne pojemniki na 

zużyte ostrza do narzędzi brzytwopodobnych. Zawartość tych pojemników powinna być 

odbierana przez specjalne zakłady, które spalają to w specjalnych warunkach. W trosce o 

ochronę środowiska w salonie należy używać preparaty i produkty chemiczne, które 

otrzymały atest Państwowego Zakładu Higieny. Preparaty, które są przeterminowane należy 

oddać do utylizacji, a nie wyrzucać z normalnymi śmieciami. Wodę po myciu salonu można 

wylać do kanalizacji. Każdy salon nim rozpocznie działalność musi podpisać umowę wywozu i 

utylizacji odpadów.  Aby przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego należy : 

https://lifestyle.newseria.pl/wszystkie-newsy/ekologiczne-fryzjerstwo,p1581476594


 Oszczędzać prą i wodę 

 Stosować biodegradowalne środki i materiały 

 Mieszać tyle preparatu, ile jest konieczne, resztki wyrzucać do specjalnego pojemnika 

 Opróżniać butelki do samego końca za pomocą specjalnego wyciskacza 

 Używać opakowań, które można uzupełniać 

 

Temat – Zasady bezpiecznego projektowania salonu fryzjerskiego. 

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.   

 

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. 

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. 

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.   

 

Temat – Zagrożenia czynnikami fizycznymi i chemicznymi w salonie 

fryzjerskim. 

 

Do zagrożeń czynnikami fizycznymi zaliczamy : 



 Hałas 

 Mikroklimat ( temperatura i wilgotność w salonie) 

 Prąd elektryczny (poparzenia, porażenia prądem) 

Do zagrożeń czynnikami chemicznymi zaliczamy preparaty fryzjerskie, które działają : 

 Toksycznie 

 Drażniąco 

 Uczulająco 

 Rakotwórczo 

Najmocniej działają pyły (proszek do rozjaśniania)  i opary z preparatów, które drogą 

oddechową dostają się do płuc, a  stamtąd do krwi. 

Aby uniknąć szkodliwego działania środków chemicznych na skórę , podczas wykonywania 

zabiegów fryzjerskich należy używać rękawiczek ochronnych. 

 

Temat – Zagrożenia czynnikami biologicznymi i psychofizycznymi. 

 

Zagrożenia czynnikami biologicznymi. 

Pracownicy zatrudnieni w zakładach fryzjerskich narażeni są na szkodliwe czynniki 

biologiczne, takie jak: 

1)wirusy: 

a)zapalenia wątroby typu "B" (HBV) – potocznie zwaną żółtaczką wszczepienną, 

b)zapalenia wątroby typu "C" (HCV) – przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić 

do raka wątroby, 

c)ludzki wirus upośledzenia odporności organizmu (HIV) – może prowadzić do AIDS, 

2)bakterie: 

a)chlamydie– powodują zapalenie krtani, zatok, oskrzeli, płuc, 

b)gronkowiec złocisty– powoduje alergie skórne, stany zapalne błon śluzowych, zatrucia 

pokarmowe itp., 

c)paciorkowiec ropotwórczy– powoduje zakażenia ropne skóry i tkanki podskórnej, 

3)grzyby: 

a)dermatofity – wywołują grzybicę paznokci, grzybicę powierzchniową i głęboką skóry itp., 

4)pasożyty: 

a)świerzbowiec ludzki – wywołuje świerzb, 



b)wesz głowowa ludzka– wywołuje infekcje owłosionej skóry głowy. 

Wymienione czynniki biologiczne najczęściej występują (lub mogą wystąpić) w zawodzie 

fryzjera. Jak w każdym zawodzie związanym z bezpośrednimi fizycznymi kontaktami z ludźmi, 

ich znaczenie może znacznie wzrastać lub maleć, przy czym warto pamiętać, iż bardzo rzadko 

zdarza się, aby klient uprzedzał fryzjera, że choruje na jakąś chorobę zakaźną. 

Aby przeciwdziałać zagrożeniom biologicznym, pracownicy zakładów fryzjerskich powinni 

przede wszystkim pamiętać o przestrzeganiu zasad higieniczno-sanitarnych określonych w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu 

i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273), dotyczących ich stanowisk pracy, narzędzi 

pracy oraz higieny osobistej (w szczególności rąk). Szczególne znaczenie będzie miało 

dezynfekowanie oraz sterylizacja sprzętu (wyposażenia salonu, urządzeń, narzędzi itp.) po 

każdorazowym ich użyciu. 

Ogromne znaczenie ma również higiena osobista pracowników, która odgrywa podstawową 

rolę w ochronie przed czynnikami biologicznymi. Po każdym zabiegu fryzjerskim ręce 

powinny być dokładnie umyte mydłem w płynie, a nawet zdezynfekowane odpowiednim 

preparatem. 

Wszelkie skaleczenia, zadrapania oraz pęknięcia skóry należy odpowiednio zabezpieczyć 

opatrunkiem wodoodpornym, gdyż mogą one prowadzić do zakażenia szkodliwym 

czynnikiem biologicznym. 

Zagrożenia czynnikami psychofizycznymi. 

Czynniki te zaburzają równowagę psychiczną , powodują duże zmiany w organizmie . 

Powodują stany depresyjne i nerwice. Do zagrożeń psychofizycznych zaliczamy : 

 Zmęczenie (nadmierny wysiłek) 

 Zaburzenia snu 

 Wypalenie zawodowe 

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/wywiady/215710,wypalenie-zawodowe-moze-

zrujnowac-zycie 

 

Temat – Charakterystyka środków ochrony indywidualnej fryzjera i 

klienta. 

 

Do środków ochrony indywidualnej pracownika i klienta należą podstawowe elementy 

wyposażenia, bez których prowadzenie salonu jest nie możliwe. Ich głównym celem jest 

ochrona pracowników i klientów przed zagrożeniami pochodzenia fizycznego, biologicznego i 

chemicznego. Zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu pracy zapewnienie środków ochrony 

indywidualnej stanowi obowiązek pracodawcy. Będąc pracodawcą spoczywa na Tobie 

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/wywiady/215710,wypalenie-zawodowe-moze-zrujnowac-zycie
https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/wywiady/215710,wypalenie-zawodowe-moze-zrujnowac-zycie


konieczność dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, 

których rolą jest zabezpieczenie przed działaniami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla 

zdrowia, które występują w środowisku pracy. Poza tym na pracodawcy ciąży obowiązek 

informacyjny. Oznacza to, że zatrudniając pracownika należy poinformować go o sposobach 

posługiwania się wspomnianymi środkami. 

Środki ochrony indywidualnej pracownika to m.in.:  

 rękawiczki jednorazowe 

 fartuch ochronny 

 maseczka ochronna na twarz, używana np. podczas używania rozjaśniacza 

 okulary ochronne  

 

Środki ochrony indywidualnej klienta to m.in.:  

 ręcznik  

 peniuar  

 opaska lub czepek  

 maska ochronna  

 peleryna fryzjerska długa 

 pelerynka fryzjerska krótka  

 kryza fryzjerska  

 okulary ochronne 

 bielizna jednorazowa  

 peleryny wiskozowe 

Środki ochrony indywidualnej zapewniają fryzjerowi bezpieczne wykonywanie pracy i 

minimalizują ryzyko pracy. 

Ważnym elementem ochrony fryzjera jest obuwie , które ma zapobiegać ryzyku powstania 

żylaków, płaskostopia, odcisków, skaleczeń. Obuwie powinno być wygodne, dopasowane do 

stopy. Obcas powinien być stabilny ok. 2-3 cm. 

Dopuszczalne jest kilkakrotne używanie peleryn tylko w przypadku stosowania jednocześnie 

jednorazowych kołnierzyków fryzjerskich (tzw. koloratki, kryzy), które pełnią rolę izolatora 

pomiędzy skórą, a peleryną. 

Specjalnym środkiem ochrony klienta jest krem ochronny i wazelina, które stosowane są do 

zabezpieczenia porostu w czasie zabiegów fryzjerskich np. trwała ondulacja. 

 

Temat – Dobór środków ochrony indywidualnej do zabiegu. 

Dobór środków ochrony klienta i fryzjera zależy od rodzaju wykonywanego zabiegu. W 

przypadku , gdy usługa fryzjerska składa się z kilku zabiegów to środki ochrony stosowane w 

trakcie pracy również kilkakrotnie ulegają zmianie. 



Rodzaj zabiegu Środki ochrony klienta Środki ochrony fryzjera 

Mycie włosów 2 ręczniki bawełniane lub 
jednorazowe ( jeden do 
zabezpieczenia klienta , 
drugi do odsączenia 
włosów) 

Ubranie robocze, obuwie, 
rękawiczki ochronne 
(winylowe lub nitrylowe) 

Zabieg pielęgnacyjny Ręcznik na ramiona Ubranie robocze, obuwie 

Strzyżenie włosów Kryza i peleryna długa 
(podwłośnik) 
zabezpieczające przed 
ścinkami włosów 

Ubranie robocze, obuwie 

Koloryzacja włosów 
 

Kryza, ręcznik, peleryna 
foliowa, krem ochronny lub 
wazelina 

Ubranie robocze, obuwie, 
rękawiczki ochronne, 
fartuch foliowy i okulary 
ochronne 

Rozjaśnianie Kryza, ręcznik, peleryna 
foliowa, krem ochronny lub 
wazelina 

Ubranie robocze, obuwie 

Trwała ondulacja Kryza, ręcznik, peleryna 
foliowa, krem ochronny lub 
wazelina 

Ubranie robocze, obuwie 

Ondulacja wodna Peleryna krótka na ramiona Ubranie robocze, obuwie 

Ondulacja żelazkowa Peleryna krótka na ramiona Ubranie robocze, obuwie 

Czesanie włosów Peleryna krótka na ramiona, 
maska ochronna przed 
lakierem 

Ubranie robocze, obuwie 

Przedłużanie włosów Peleryna krótka na ramiona Ubranie robocze, obuwie 

dredy Peleryna krótka na ramiona Ubranie robocze, obuwie 

 

Temat – Zasady bezpiecznego użytkowania i przechowywania 

preparatów fryzjerskich. 

 

Na pojemnikach zawierających roztwór preparatów kosmetycznych i środków do dezynfekcji 

umieszcza się etykietę zawierającą: 

 

1) nazwę preparatu lub środka, 

2) datę przygotowania roztworu, 



3) termin, do którego może być użyty, 

4) imię i nazwisko osoby przygotowującej roztwór. 

 

 

 

 



 

Podstawowa zasada użytkowania preparatów fryzjerskich to postępować z produktem 

według instrukcji umieszczonej na opakowaniu. Za niewłaściwe przechowywanie i używanie 

preparatów odpowiedzialny jest fryzjer. Dotyczy to również preparatów do dezynfekcji. 

Stosując preparaty fryzjerskie fryzjer powinien stosować środki ochrony osobistej, które 

będą chroniły jego skórę, układ oddechowy, oczy o odzież. Preparaty fryzjerskie należy 

stosować w ilościach i proporcjach zalecanych przez producenta. 

Preparaty fryzjerskie należy przechowywać w specjalnie wentylowanych pomieszczeniach, z 

dala od ognia , i w temperaturze pokojowej. 

Podczas stosowania preparatów należy chronić drogi oddechowe i oczy. Fryzjer powinien 

używać rękawiczek jednorazowych lateksowych , a podczas dezynfekcji grubsze gumowe. 

Środki ostrożności podczas stosowania preparatów fryzjerskich : 

 trzymanie pojemnika podczas rozpylania minimum 40 cm od twarzy 

 kontrolowanie ilości rozpylanego produktu 

 kierowanie strumienia rozpylonego produktu na włosy klienta oraz ochrona jego 

twarzy 

 unikanie kontaktu dłoni z oczami 

 wietrzenie salonu po zabiegach chemicznych 

 stosować kremy ochronne do rąk 

Preparaty źle zabezpieczone , narażone na światło słoneczne i wyższą temp. (więcej niż  

25 oC) szybko się utleniają i tracą swoje właściwości. Produkty przeterminowane nie wolno 

używać. 


