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Temat II  pracy zaliczeniowej – Scharakteryzuj czynności 

bhp, które są obowiązkowe w salonie fryzjerskim.  

Termin przesyłania prac 02.06.2020 Pracę proszę przesyłać 

w terminie ,w Word lub PDF i proszę podpisać się. 

Praca przysłana po terminie będzie oceniona maksymalnie 

na ocenę dopuszczającą. W ostatnim tygodniu kursu 

dostaniecie test końcowy. 

Temat – Pojęcie dezynfekcji. 

Dezynfekcja (odkażanie) narzędzi, przyborów i płaszczyzn pracy jest najważniejszą czynnością  

higieniczną w salonie fryzjerskim. Utrzymuje wysoki poziom czystości mikrobiologicznej 

zabezpieczając przed ryzykiem zakażenia wirusami krwiopochodnymi, jak HBV, HCV czy HIV, 

a także bakteriami, grzybicami czy prątkami gruźlicy. 

Sterylizacja i dezynfekcja ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się szkodliwych czynników 

biologicznych. Niszczenie oraz usuwanie drobnoustrojów z otoczenia człowieka można 

osiągnąć poprzez : 

 Oczyszczanie, mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń przy wykorzystaniu wody, 

płynów myjących oraz detergentów 

 Dezynfekcja czyli odkażanie, niszczenie niepożądanych drobnoustrojów do poziomu 

bezpiecznego dla człowieka przy wykorzystaniu wysokiej temperatury (dezynfekcja 

termiczna) lub substancji chemicznych w środkach dezynfekcyjnych (dezynfekcja 

chemiczna).   

 Sanityzacja, to niszczenie drobnoustrojów promieniami UV 

 Sterylizacja czyli wyjaławianie, całkowite niszczenie nawet najbardziej opornych 

drobnoustrojów (bakterie, wirusy, grzyby) i ich form przetrwalnikowych parą wodną 

pod ciśnieniem w autoklawach. Sterylizacji poddaje się narzędzia wielokrotnego 

użytku, które mogą naruszać ciągłość tkanek, miały kontakt z krwią, śliną, błonami 

śluzowymi. 

 

Temat – Metody dezynfekcji . 

 

Rozróżniamy 3 metody wykonania dezynfekcji : 



1. Dezynfekcja fizyczna, polega na niszczeniu drobnoustrojów za pomocą promieni UV 

w specjalnie do tego przystosowanych sanityzatorach. Narzędzia poddane dezynfekcji 

w sanityzatorze należy po upływie określonego czasu obrócić, ponieważ 

dezynfekowane są tylko te powierzchnie , które bezpośrednio podlegają 

naświetlaniu. 

2. Dezynfekcja chemiczna, polega na zastosowaniu różnego rodzaju preparatów o 

właściwościach dezynfekcyjnych. Środki te mogą występować w różnych postaciach 

np. jako gotowe roztwory lub koncentratów które należy samodzielnie przygotować. 

3. Dezynfekcja termiczna, polega na unicestwieniu drobnoustrojów za pomocą wysokiej 

temperatury ,to jest : 

 Na mokro, przy zastosowaniu gorącej wody podczas gotowania oraz pary 

wodnej 

 Na sucho, przy użyciu temperatury do 200oC (sterylizator), a nawet 250oC 

(aparat kulkowy) 

 

 Temat – Dezynfekcja w salonie fryzjerskim. 

 

Zabiegi fryzjerskie są ściśle związane z dezynfekcją i sterylizacją, ponieważ są to czynności 

zapewniające higienę. Lokal stanowi wizytówkę salonu. Jeśli Klient wchodzi do brudnego, 

zagraconego pomieszczenia, a przyjmuje go recepcjonistka z brudem za paznokciami, z 

pewnością nie jest to zachęcające. Nikt nie będzie chciał skorzystać z usług salonu, w którym 

jest brudno, a pracownicy nie dbają o higienę. 

Salon fryzjerski jest miejscem podwyższonego ryzyka zakażenia różnego rodzaju 

drobnoustrojowego (wirusami, bakteriami i grzybami). Mikroorganizmy są przenoszone z 

człowieka na człowieka w bezpośrednim kontakcie np. przez nieumyte ręce oraz poprzez 

kontakt z brudnymi narzędziami, przyborami i bielizną fryzjerską. Nawet drobne skaleczenia , 

otarcia mogą być niebezpieczne. Przestrzegając zasad dezynfekcji fryzjer minimalizuje ryzyko 

zagrożenia. Dbałość o przestrzeganie higieny są zauważalne przez klientów (np. 

dezynfekowanie narzędzi przy kliencie). 

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia fryzjer powinien nosić ubranie robocze 

(niedopuszczalne jest noszenie brudnego ubrania, bo może być źródłem przenoszenia 

drobnoustrojów). Ubranie powinno być wymienione, gdy fryzjer obsługiwał chorą osobę. 

Ubranie należy prać i regularnie poddawać dezynfekcji zanurzając je odpowiednich 

roztworach dezynfekcyjnych lub poddawać gotowaniu. Podobnie należy postępować z 

bielizną fryzjerską która ma kontakt ze skórą (ręczniki). Niedopuszczalne jest kilkukrotne 

używanie tej samej bielizny. 

Istnieją sytuacje , gdy fryzjer może odmówić wykonania usługi np. w przypadku świerzbu, 

wszawicy. Jednakże w sytuacji gdy rozpocznie wykonywanie usługi i w jej trakcie zorientuje 

się o istniejącym stanie chorobowym musi doprowadzić do jej zakończenia (dlatego tak 



ważna jest diagnoza włosów przed rozpoczęciem każdego zabiegu). W tej sytuacji nie można 

przerwać pracy w połowie.  

Wszystkie narzędzia i przybory należy po każdej usłudze zdezynfekować.  

Dobór metody dezynfekcji zależy od tworzywa z jakiego wykonano dany . Nożyczki  

fryzjerskie i inne narzędzia należy odkażać w sterylizatorów lub sanityzatorów. W przypadku 

braku tych urządzeń należy przeprowadzić dezynfekcję chemiczną.  

Narzędzia i przybory wykonane z tworzywa sztucznego można poddać dezynfekcji 

chemicznej lub zastosować sanityzator. Wszystkie elementy będące na wyposażeniu zakładu 

np. fotele, myjka, które mają bezpośredni kontakt z włosami i skórą klienta należy po usłudze 

poddać dezynfekcji preparatami chemicznymi o natychmiastowym działaniu. 

https://www.hairstore.pl/blog/dezynfekcja-w-salonie-fryzjerskim/ 

http://www.polwell.pl/wp-content/uploads/2012/07/P_Plan-higieny-dla-

fryzjer%C3%B3w-i-kosmetyczek.pdf 

Temat – Dezynfekcja rąk fryzjera. 

 

Brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet 

śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i 

jesteśmy narażone na ogromne ryzyko infekcji. 

Dlaczego trzeba myć ręce? 

Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce 

dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą 

rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 

90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebne jest niecała minuta. 

Jak myć ręce? Podstawowe zasady: 

 

 myj ręce ok. 30 sekund 

 rozpocznij od zmoczenia rąk wodą 

 nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni 

 dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane 

dłonie 

 pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz 

okolic kciuków 

 na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym 

ręcznikiem 

 

https://www.hairstore.pl/blog/dezynfekcja-w-salonie-fryzjerskim/
http://www.polwell.pl/wp-content/uploads/2012/07/P_Plan-higieny-dla-fryzjer%C3%B3w-i-kosmetyczek.pdf
http://www.polwell.pl/wp-content/uploads/2012/07/P_Plan-higieny-dla-fryzjer%C3%B3w-i-kosmetyczek.pdf


Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi 

oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. 

Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z 

drobnoustrojami.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bqn45u7WIMo 

https://www.youtube.com/watch?v=m4p3g4pCmwE 

 

  

  

Dlaczego trzeba myć ręce? 

Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety 

często jest bagatelizowany. A przede wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z powierzchni rąk 

m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób, jak choćby 

https://www.youtube.com/watch?v=Bqn45u7WIMo
https://www.youtube.com/watch?v=m4p3g4pCmwE


salmonellę czy grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także biegunki, zatrucia 

pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A. 

 

Temat – Zasady przeprowadzania dezynfekcji. 

 

Skuteczność dezynfekcji zależy od : 

 Przestrzegania zasad obsługi aparatów do dezynfekcji (sterylizatory i sanityzatory). 

 Czasu dezynfekcji 

 Zakresu działania preparatu do dezynfekcji 

Na opakowaniach środków do dezynfekcji znajdują się oznaczenia , które informują o 

zakresie działania preparatu : 

 Bakterie (B) 

 Prątki gruźlicy(Tbc) 

 Grzyby (F) 

 Wirusy (V) 

 Spory (S) 

 

Skuteczność dezynfekcji zależy od sposobu przyrządzania roztworów dezynfekcyjnych. Aby 

dezynfekcja chemiczna była skuteczna należy : 

 Przedmioty dezynfekowane odkażać w odpowiednich atestowanych pojemnikach 

wyposażonych w sito i przykrywkę 

 Dezynfekcję narzędzi i przyborów przeprowadzać bezpośrednio po wykonaniu usługi 

 Jeżeli jest to możliwe przedmioty poddawane dezynfekcji należy rozmontować, aby 

płyn mógł dostać się do każdego elementu 

 Dezynfekcji poddawać przedmioty oczyszczone ze związków chemicznych i 

organicznych (wcześniejsze umycie) 

 Umieszczenie tyle przedmiotów, aby były swobodnie rozmieszczone 

 Do dezynfekcji stosować najniższe zalecane stężenie roztworu 

 Przestrzegać czasu dezynfekcji 

 Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących sposobu przygotowania środka 

(odpowiednie stężenie i temp. wody używanej do przygotowania roztworu) 

 Roztwory przyrządzać w wentylowanym miejscu , stosując środki ochrony osobistej 

(fartuch, rękawiczki, okulary) i przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

 Roztwory przygotowywać codziennie 

 Nie dodawać wody do roztworów 

 Pojemnik po roztworze nim go ponownie wypełnimy należy zdezynfekować 

 Należy używać tylko środków dopuszczonych do obrotu z atestem PZH 

 



 

 

 

Temat – Kolejność czynności podczas wykonywania 

dezynfekcji. 

W przypadku sterylizacji należy : 

 Przeprowadzić wstępną dezynfekcję 

 Zapakować narzędzia w specjalne opakowania sterylizujące 

Przebieg dezynfekcji rozpoczyna się od usunięcia zanieczyszczeń organicznych i 

nieorganicznych dezynfekowanego przedmiotu. Ścinki włosów i resztki farb stanowią 

barierę, która utrudnia dostęp środka dezynfekującego do drobnoustrojów i zmniejszają jego 

aktywność. 

Nieoczyszczonych przedmiotów nie należy poddawać dezynfekcji z uwagi na to, że podczas 

procesu dezynfekcji drobiny zanieczyszczeń osadzają się na dnie pojemnika z roztworem co 

spowodowałoby jego zanieczyszczenie. 

Roztwory do dezynfekcji należy wymieniać codziennie, a nawet częściej (jeżeli jest dużo 

stanowisk fryzjerskich ). Oczyszczony przedmiot po zdezynfekowaniu należy dokładnie umyć 

i usunąć z niego pozostałości preparatu, a następnie osuszyć i poddać konserwacji , jeśli jest 

taka potrzeba. 

Narzędzia fryzjerskie, które nie powodują naruszenia ciągłości skóry po każdym użyciu należy 

oczyścić i zdezynfekować np.  preparatem w sprayu. Jeżeli jednak doszło do skaleczenia to 

narzędzie należy najpierw zdezynfekować przez zanurzenie w specjalnym wanienkach , a 

następnie opłukać wodą i poddać sterylizacji ( skażony roztwór należy wylać) 

Instrukcja czyszczenia ,dezynfekcji i sterylizacji narzędzi fryzjerskich : 

1. Po zakończonej usłudze usuwamy zabrudzenia, myjemy narzędzie pod bieżącą wodą. 

2. Dezynfekujemy narzędzie zanurzając je w 6% roztworze środka dezynfekcyjnego (do 

wanienki na 15 minut). Wykonujemy to w rękawiczkach lateksowych. 

3. Spłukujemy narzędzie wodą. 

4. Osuszamy chusteczkami higienicznymi lub ręcznikiem jednorazowym. 

5. Sterylizujemy w autoklawie. Przy wyjmowaniu zakładamy rękawice ochronne. Jeśli 

wyjaławiamy w sanityzatorze to w połowie czasu odwracamy narzędzia lub przybory. 

Czyszczenie i dezynfekcja szczotek i grzebieni fryzjerskich : 

Grzebienie i szczotki należy czyścić po każdym zabiegu – usuwamy włosy i 

dezynfekujemy aerozolem. 

Dezynfekcję przeprowadzamy raz dziennie, jednakże w przypadku kontaktu z krwią, 

pasożytami lub chorą skórą głowy – natychmiast. 

Podczas dezynfekcji stosujemy rękawiczki ochronne 

http://www.polwell.pl/wp-content/uploads/2012/07/P_Plan-higieny-dla-fryzjer%C3%B3w-i-kosmetyczek.pdf#page=1
http://www.polwell.pl/wp-content/uploads/2012/07/P_Plan-higieny-dla-fryzjer%C3%B3w-i-kosmetyczek.pdf#page=1


W pierwszej kolejności należy usunąć włosy, a następnie zanurzyć w roztworze wody i 

szamponu, spłukać i suszyć układając korpusem do góry, a następnie należy 

zdezynfekować płynem dezynfekcyjnym . Sterylizację można przeprowadzić w 

sanityzatorze (promienie UV). 

Temat – Aparaty do dezynfekcji stosowane w zakładach 

fryzjerskich. 

 

1. Sanityzator – sterylizuje narzędzia przy pomocy promieni UV. Stosuje się go jako 

podręczne urządzenie do sanityzacji narzędzi i przyborów, szczególnie tych , które nie 

mogą być sterylizowane termicznie lub chemicznie np.  szczotki , grzebienie. W 

sanityzatorze można przechowywać wysterylizowane wcześniej narzędzia i przybory. 

 
 

Opis produktu 

 

Wysokiej jakości sanityzator UV włoskiej firmy Ceriotti przeznaczony do 

sterylizowania narzędzi wrażliwych na wysoką temperaturę. 

 

    Wyposażony w bakteriobójcze lampy UV 

    Wysuwana szuflada 

    Moc: 220/240V / 15W 

 



2. Aparat kulkowy – sterylizuje narzędzia metalowe przy pomocy wysokiej temperatury 

(nawet 250oC). Sterylizacja w aparacie kulkowym trwa kilka minut, ale jeśli 

zmniejszymy temperaturę do 180OC, wówczas sterylizację należy wydłużyć do 

godziny czasu. Swoją nazwę urządzenie to zawdzięcza małym, szklanym kuleczkom, 

które wypełniają pojemnik i usztywniają narzędzia podczas sterylizacji. Kształt kulek i 

ich gładkość powoduje, że narzędzia tnące w czasie tej sterylizacji nie uszkadzają się 

(nożyczki fryzjerskie). 

 

Sterylizator kulkowy HTS-80 ‒ opis 

 

Doskonałą wydajność działania zapewnia duża moc 80 W, umożliwiająca osiągnięcie 

maksymalnej temperatury 250℃ w zaledwie 15 minut. Produkt wyposażony został w 

intuicyjny licznik ogrzewania, odmierzający czas gotowości narzędzi do sterylizacji od 

15 do 0. Po jego zakończeniu potrójny sygnał dźwiękowy zawiadamia o gotowości 

modelu do rozpoczęcia 20-sekundowego cyklu sterylizacji. Jego zakończenie również 

zwieńczone jest alarmem. Parametry pracy widać na nowoczesnym wyświetlaczu 

LCD. 

Model HTS-80 posiada dołączone do zestawu wielofunkcyjne kwarcowe kulki, 

zapewniające doskonałe przewodzenie ciepła oraz ułożenie sterylizowanego 



narzędzia w pożądanej pozycji. 

 

 

 

3. Sterylizator – sterylizuje narzędzia poprzez wysoką temperaturę (od 160OC do 

220OC), ma dużą skuteczność i można w nim jednocześnie wysterylizować kilka 

kompletów narzędzi. 

Sterylizator HOT STERIL to urządzenie do dezynfekcji za pomocą gorącego, suchego 

powietrza. Sterylizator wykorzystuje temperaturę do 250 stopni Celsjusza, dzięki 

czemu niszczy drobnoustroje, bakterie, wirusy i grzyby znajdujące się na powierzchni 

narzędzi, bez konieczności namaczania oraz używania środków chemicznych. To 

idealne rozwiązanie dla każdego salonu, dzięki któremu dezynfekcja akcesoriów 



fryzjerskich i kosmetycznych stanie się znacznie łatwiejsza.

 
 

4. Autoklaw – sterylizuje za pomocą gorącej pary wodnej pod ciśnieniem. Jest to 

hermetycznie zamknięty pojemnik, który wyjaławia w podwyższonej temperaturze i 

pod ciśnieniem w czasie od 4-30 minut. 

Autoklawem nazywamy urządzenie parowo-ciśnieniowe w postaci hermetycznie 

zamkniętego zbiornika. W jego wnętrzu utrzymywane jest wysokie ciśnienie, którego 

wysokość utrzymywana jest przez zawór ciśnieniowy. Oprócz tego na wyposażenie 

tego przedmiotu składają się: manometr, termometr… Co nowsze modele mogą 

posiadać także port USB czy kolorowy ekran dotykowy. Obecnie autoklaw uważany 

jest za najefektywniejsze urządzenie do sterylizacji na rynku, jego obecność w 

salonach kosmetycznych czy fryzjerskich jest więc nieodzowna. Wewnątrz urządzenia 

temperatura wody może osiągać aż do 130C, a kąpiel wodna na takim poziomie 

ciepła to jedyny znany sposób na utrzymywanie narzędzi w idealnej czystości, której 

wymagają europejskie normy. 



 

 

 

 

 

 

 


