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 -1الغرض من اإلرشادات:
ضمان التزام جميع الصالونات ومراكز العناية الشخصية الرجالية بأنظمة وتشريعات الصحة العامة .
ضمان تطبيق االشتراطات الصحية في جميع الصالونات ومراكز العناية الشخصية الرجالية العاملة في إمارة دبي.
 -2مجال التطبيق:
تطبق هذه االشتراطات الصحية على جميع الصالونات ومراكز العناية الشخصية الرجالية العاملة في إمارة دبي .
 -3المسؤولية:
 .1-3مدير إدارة الصحة والسالمة.
 .7-3رئيس قسم الرقابة الصحية .
 .3-3ضابط تفتيش صحة عامة رئيسي .
 .4-3ضابط تفتيش صحة عامة أول .
 .5-3ضابط تفتيش صحة عامة.

 -4تفاصيل التطبيق:
 .1-4التراخيص والوثائق:
 .1-1-4رخصة مهنية صادرة من دائرة التنمية االقتصادية سارية المفعول.
 .7-1-4بطاقة التفتيش.
 .3-1-4وجود سجل بأسماء العاملين في المحل.
 .4-1-4إبراز المستندات أو الشهادات الخاصة بتدريب العاملين والموظف المسئول في الصالون .
 .5-1-4إبراز التصاريح الالزمة لمزاولة أنشطة معينة والصادرة من الجهة المختصة في األمارة .
 .2-4العاملون:
 .1-7-4يجب إجراء الفحص الطبي السنوي للعاملين بالصالون في عيادة بلدية دبي خالل فترة شهر من تاريخ بدء
مزاولتهم العمل داخل الصالون وفي حالة التجديد يجب إجراء الفحص الطبي خالل فترة الشهر من تاريخ االنتهاء.
 .7-7-4ارتدددددداء الدددددزي الرسدددددمي بلدددددون فددددداتح (يفضدددددل بيدددددم طويدددددل) وزي خدددددان بلدددددون داكدددددن لصدددددب الشدددددعر
بعددددددددد(  )3زي ليدددددددل عامدددددددل ولدددددددزوم ارتدائددددددد أثنددددددداء العمدددددددل والمحافظدددددددة عليددددددد نظيفدددددددا ( .يميدددددددن
االستعاض باستخدام مريول أبيض ذا كم طويل أثناء تقديم الخدمة).
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 .3-7-4يجددددددب المحافظددددددة علددددددى النظافددددددة الشخصددددددية للعدددددداملين عددددددن طريددددددق ( قددددددص األظددددددافر عدددددددم ارتددددددداء
الحلدددددي المعدنيدددددة اسدددددتخدام أحذيدددددة مناسدددددبة ت طدددددي القددددددم باليامدددددل نظافدددددة الشدددددعر نظافدددددة المالبدددددس
عدم مض التب وتنظيف الفم من روائح التدخين).
 .4-7-4يجب أن يقوم العاملون ب سل وتنظيف وتعقيم األيدي بعد خدمة كل زبون.
 .5-7-4يجب عدم القيام بأي ممارسات غير صحية أو غير الئقة.
 .6-7-4االمتندددددا عدددددن التعامدددددل مدددددع األمدددددرال الجلديدددددة للزبدددددائن أو معالجدددددة حدددددب الشدددددبا والب دددددور أو تقدددددديم
أية استشارات طبية أو عالجات شعبية أو ما شاب ذلك.
 .2-7-4يجب ارتداء القفازات عند تقديم خدمة صب الشعر.
 .8-7-4يجدددددددب عددددددددم التعامدددددددل مدددددددع أي زبدددددددون فدددددددي حددددددداالت إصدددددددابة العامدددددددل بدددددددأمرال الجهددددددداز التنفسدددددددي
واإلمددددددددرال المعديددددددددة ووجددددددددود قددددددددرو ميشددددددددوفة أو التهابددددددددات جلديددددددددة بجسددددددددم العدددددددداملين داخددددددددل
الصالون.
 .9-7-4يجب ارتداء اليمامة من قبل العاملين أثناء تقديم الخدمة للزبائن .
 .3-4الموقع والبناء:
 .1-3-4يجب أن ييون الموقع موافقا علي من قبل التخطيط ببلدية دبي.
 .7-3-4يجب أن ييون المحل في حالة جيدة من حيث البناء.
 .3-3-4يجب توفير الفتة باسم المحل عند مدخل الصالون.
 .4-3-4أن ال يقدددددددل الصدددددددالون عدددددددن ( )4( * )3م لوضدددددددع عددددددددد  7كرسدددددددي .وفدددددددي حالدددددددة إضدددددددافة أي كرسدددددددي
آخدددددر يجدددددب أن ال تقدددددل المسدددددافة بدددددين اليرسدددددي وا خدددددر عدددددن ( )1م ليراسدددددي قدددددص وتصدددددفيف الشدددددعر
ونصف متر ليراسي خدمة العناية الشخصية .
 .5-3-4أن ال يقدددددل االرتفدددددا بدددددين مسدددددتوأل األرضدددددية والسدددددقف فدددددي األمددددداكن التدددددي يدددددزاول فيهدددددا العمدددددل عدددددن
 7.31م .
 .6-3-4توافر إضاءة وتهوية مناسبة.
 .2-3-4توفر مروحة شفط للهواء.
 .4-4األثاث:
 .1-4-4تددددددوفير كراسددددددي حالقددددددة مريحدددددددة وخاليددددددة مددددددن الشددددددقو ذات جدددددددودة عاليددددددة وخاليددددددة مددددددن مندددددددافض
السجائر.
 .7-4-4يجددددددددب تخصدددددددديص كبددددددددائن وادرا مناسددددددددبة للتخددددددددزين وأرفددددددددف العددددددددرل وأدرا لحفدددددددد األشددددددددياء
الخاصة بالعاملين وترتيبها جيدا.
 .3-4-4تدددددوفير أمددددداكن النتظدددددار الزبدددددائن مدددددن مقاعدددددد مريحدددددة وتدددددر مسدددددافات مالئمدددددة ( 7م بحدددددد أدندددددى) عدددددن
آماكن قص الشعر.
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 .4-4-4تدددددوفير كددددداونترات خدمدددددة قدددددص وتصدددددفيف الشددددد عر مدددددن المدددددواد ال يدددددر قابلدددددة لالمتصدددددان وأن تيدددددون
خاليدددددة مدددددن التشدددددققات وسدددددهلة التنظيدددددف والتعقددددديم  .فدددددي حالدددددة وجدددددود الم اسدددددل علدددددى اليددددداونتر يجدددددب
أن ييدددددددون اليددددددداونتر مصدددددددنوعا مدددددددن الجرانيددددددد

الرخدددددددام الزجدددددددا أو أيدددددددة مدددددددادة أخدددددددرأل مقاومدددددددة

لالمتصان وسهلة التنظيف.
.5-4غرف تقديم خدمات العناية الشخصية :
 .1-5-4يجب أن تيون ال رف المخصصة لتقديم خدمة تجميل الوج مناسبة ومزودة بسرير مريح قابل للحركة خالي من
العيو

والشقو والصدأ وييون من سطو قابلة للتنظيف والتعقيم وأن تزود ال رفة بم سلة يد مستقلة عن باقي

أجزاء الصالون وأن ال تقل مساحة ال رفة عن  6متر مربع وتيون مزودة بجدران ثابتة (اليسمح باستخدام الستائر
أو فواصل األكورديون أو أي فواصل مؤقتة بين غرف تقديم الخدمة).
 .7-5-4يجب أن تيون ال رف المخصصة لتقديم خدمة إزالة الشعر مناسبة ومزودة بسرير مريح قابل للحركة خالي من
العيو

والشقو والصدأ وييون من سطو قابلة للتنظيف والتعقيم وان التقل مساحة ال رفة عن  6متر مربع

وتيون مزودة بجدران ثابتة (اليسمح باستخدام الستائر أو فواصل األكورديون أو أي فواصل مؤقتة بين غرف
تقديم الخدمة).
 .3-5-4يجب أن تيون كراسي تقديم خدمة قص وتصفيف الشعر مناسبة مع مراعاة تر مسافة متر بين كرسي وآخر
ونصف متر على األقل بين اليرسي األخير والجدار وأن تيون كراسي وطاوالت تقديم خدمة قص األظافر بأماكن
مناسبة ومفصولة عن أماكن تقديم الخدمات األخرأل بالصالون وأن تيون اليراسي مريحة مع مراعاة تر مسافة
نصف متر بين كرسي وآخر ونصف متر على األقل بين اليرسي األخير والجدار وتوفير م سلة لأليدي واألرجل
أثناء مراحل تقديم الخدمة.
 .4-5-4توفير غرفة خاصة ذات تهوية منفصدلة للخددمات التدي يندت عدن تقدديمها األبخدرة الضدارة أو تدوفير بددائل مناسدبة
لذلك .
 .6-4مورد مائي وطريقة صرف صحي مناسبة:
يجب أن يزود المحل بمورد مائي وطريقة صرف صحي مناسبة.
 .7-4أن يزود المحل باألدوات التالية:
 .1-2-4أن يزود المحل بسخان ماء.
 .7-2-4تدددددوفير حدددددول غسددددديل للشدددددعر وآخدددددر منفصدددددل ل سدددددل اليددددددين محاطدددددة بالسددددديرامك لمسدددددافة ال تقدددددل عدددددن
نصف متر.
 .3-2-4تددددددوفير منطقددددددة مناسددددددبة لتنظيددددددف وتحضددددددير صددددددب ات الشددددددعر تتيددددددون مددددددن سددددددطو ملسدددددداء يسددددددهل
تنظيفها وتعقيمها مزودة بم سلة مالئمة محاطة بالسيراميك لمسافة التقل عن نصف متر .
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 .4-2-4عدددددد كدددداف مددددن المناشددددف والفددددوط بحيددددث ال يقددددل عددددن  17قطعددددة مددددن كددددل منهددددا ليددددل كرسددددي حالقددددة
واحد وتفضل ذات االستخدام الواحد.
 .5-2-4تدددددوفير سدددددلة لجمدددددع المسدددددتعمل مدددددن المناشدددددف والفدددددوط حتدددددى يعددددداد غسدددددلها تحضددددديرا السدددددتخدامها مدددددرة
أخددددددرأل ويمنددددددع اسددددددتعمال المنشددددددفة الواحدددددددة أو الفوطددددددة ألك ددددددر مددددددن مددددددرة دون غسددددددلها ويفضددددددل أن
تحفددددد داخدددددل أكيدددددا

بالسدددددتييية بعدددددد غسدددددلها لحدددددين اسدددددتخدامها وال يسدددددمح ب سدددددلها باألمددددداكن ال يدددددر

صدددددددحية أو ال يدددددددر مناسدددددددبة أو إعدددددددادة تجفيفهدددددددا واسدددددددتخدامها لزبدددددددون أخدددددددر كمدددددددا ال يسدددددددمح بنشدددددددرها
بالخار .
 .6-2-4تدددددوفير عددددددد كدددددافي مدددددن أدوات الحالقدددددة والعنايدددددة الشخصدددددية مصدددددنوعة مدددددن مدددددواد غيدددددر القابلدددددة للصددددددأ
وخاليددددددة مددددددن الشددددددقو والرواسددددددب وأن تيددددددون مددددددن المددددددواد عاليددددددة الجددددددودة (يفضددددددل اسددددددتخدام األدوات
ذات االستخدام الواحد).
 .2-2-4توفير مبيدات حشرية مرخص بها لميافحة الحشرات والقوارل داخل الصالون .
 .8-2-4تدددددوفير وعدددددداء محيددددددم ال طدددددداء لجمدددددع المخلفددددددات والددددددتخلص منهددددددا دوريدددددا علددددددى أن ال تتددددددر النفايددددددات
في المحل الى اليوم التالي .
 .9-2-4تدددددددوفير جهددددددداز إطفددددددداء مناسدددددددب يحددددددددده الددددددددفا المددددددددني ومراعددددددداة وجدددددددود ملصدددددددق يبدددددددين تددددددداريخ
الصالحية على االسطوانة.
 .11-2-4تددددددوفير ممددددددرات بمسدددددداحات مناسددددددبة ال يقددددددل عرضددددددها عددددددن  1.7م داخددددددل الصددددددالون وذلددددددك حسددددددب
اشتراطات الدفا المدني في إمارة دبي .
 .8-4التنظيف والتعقيم
 .1-8-4يجدددددب تنظيدددددف األدوات بعدددددد االنتهددددداء مدددددن الحالقدددددة بدددددالطر المييانيييدددددة عدددددن طريدددددق غسدددددلها بالمددددداء
الدافئ والفرشاة جيدا كمرحل أولى تحضيرا لتعقيمها.
 .7-8-4يجدددددب تدددددوفير محلدددددول لتعقددددديم أدوات الحالقدددددة ب مرهدددددا كليدددددا وييدددددون المحلدددددول مدددددن األندددددوا المعتمددددددة
والفعالدددددددة علدددددددى إن يدددددددتم اسدددددددتخدام بدددددددالتراكيز الصدددددددحيحة والمحافظدددددددة علدددددددى ت ييدددددددره بشددددددديل دوري
والحددددددرن علددددددى عدددددددم وضددددددع األدوات بداخلدددددد إال بعددددددد تنضدددددديفها جيدددددددا كمددددددا فددددددي النقطددددددة ()1-2-4
آنفة الذكر كما يجب توفير أوعية زجاجية كافية لهذا ال رل.
 .3-8-4تددددددددوفير جهدددددددداز تعقدددددددديم باألشددددددددعة فددددددددو البنفسددددددددجية  UV Lightألدوات الحالقددددددددة بعدددددددددد ( )1ليددددددددل()3
كراسددددددي والمحافظددددددة علددددددى الجهدددددداز نظيفددددددا علددددددى أن تحفدددددد األدوات بداخلدددددد بعددددددد تنظيفهددددددا وتعقيمهددددددا
وتنشددددددديفها جيددددددددا كمدددددددا بدددددددالنقطتين ( 1-2-4و  )7-2-4آنفدددددددة الدددددددذكر حيدددددددث توضدددددددع بالعددددددددد المناسدددددددب
لسعة الجهاز (يجب تبديل المصبا الخان بالجهاز دوريا حسب تعليمات التش يل).
 . 4-8-4يجدددددددب تدددددددوفير أجهدددددددزة التعقددددددديم الحدددددددراري (حدددددددرارة جافدددددددة أو بالبخدددددددار) وخصوصدددددددا مدددددددع األدوات
المعدنيدددددددة المسدددددددتخدمة ألغدددددددرال التجميدددددددل والعنايدددددددة الشخصدددددددية مدددددددزودة بأنظمدددددددة الدددددددتحيم بدددددددالحرارة
والوق .
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 .5-8-4يفضل استخدام نظام حقيبة األدوات الخاصة ليل زبون.
 .6-8-4يجدددددب مراعددددداة اسدددددتخدام فرشددددداة شدددددعر نظيفدددددة ومعقمدددددة وحفظهدددددا فدددددي إدرا مالئمدددددة ونظيفدددددة وفصدددددلها
عددددددن األدوات ال يددددددر نظيفددددددة وال يسددددددمح باسددددددتخدام فرشدددددداة مددددددن زبددددددون إلددددددى آخددددددر قبددددددل التنظيددددددف
والتعقيم بشيل مناسب.
 .2-8-4أ ن تيدددددددون األجدددددددزاء ال يدددددددر معدنيدددددددة والمسدددددددتخدمة فدددددددي العنايدددددددة باألظدددددددافر واالسدددددددفنجات المسدددددددتخدمة
لتجميدددددل الوجددددد مددددددن ذات االسدددددتخدام الواحدددددد وم لفددددددة جيددددددا وال يسدددددمح باسددددددتخدام هدددددذه األندددددوا مددددددن
األدوات من زبون إلى أخر ومراعاة التخلص منها بعد استخدامها بالطر الصحيحة.
 .8-8-4ت نظيددددددف وتعقدددددديم أمدددددداكن الجلددددددو

والخدمددددددة واألرضدددددديات و السددددددطو والزوايددددددا والحمامددددددات وغددددددرف

البخار والساونا إضافة إلى اليبائن واألرفف واألدرا والستائر ودورات المياه.
 .9-8-4يجدددددب اسدددددتخدام األعدددددواد الخشدددددبية ذات االسدددددتخدام الواحدددددد عندددددد تقدددددديم خدمدددددة إزالدددددة الشدددددعر بالشدددددمع
مدددددع مراعددددداة عددددددم إعدددددادة غمرهدددددا داخدددددل الشدددددمع أو اسدددددتخدامها مدددددن زبدددددون إلدددددى آخدددددر مدددددع ضدددددرورة
توفير ملصق يوضح ذلك في جميع األماكن المخصصة إلزالة الشعر بالصالون.
 .11-8-4فدددددي حالدددددة اسدددددتخدام جهددددداز الشدددددمع المحمدددددول الدددددذي يدددددتم إعدددددادة تعبئتددددد يجدددددب ت ييدددددر وعددددداء الشدددددمع
الداخلي لعبوة الشمع ليل زبون.
 .11-8-4يجدددددب وضدددددع غطددددداء سدددددرير ذات االسددددددتخدام الواحدددددد وت ييدددددره مدددددع كددددددل زبدددددون فدددددي أمددددداكن تقددددددديم
الخدمة.
 .17-8-4يجدددددب المحافظدددددة علدددددى األجهدددددزة المسدددددتخدمة فدددددي تنظيدددددف البشدددددرة وبخدددددار الوجددددد نظيفدددددة ومعقمدددددة
مددددددع مراعدددددداة ت ييددددددر المدددددداء بشدددددديل دوري وأن ييددددددون وعدددددداء المدددددداء بالجهدددددداز مددددددن النددددددو الزجدددددداجي
للتأكدددددد مدددددن نظافدددددة المددددداء بشددددديل مسدددددتمر وأن ييدددددون السدددددخان الدددددداخلي بالجهددددداز غيدددددر قابدددددل للصددددددأ
ويفضل استخدام الماء المقطر لتجنب تيون الرواسب.
 .13-8-4يجدددددب إزالدددددة اليميدددددة اليافيدددددة مدددددن العبدددددوة الرئيسدددددية للمستحضدددددرات فدددددي وعددددداء نظيدددددف ومعقدددددم وذلدددددك
باسددددددددتخدام األعددددددددواد الخشددددددددبية ذات االسددددددددتخدام الواحددددددددد تحضدددددددديرا السددددددددتخدامها بمراحددددددددل التجميددددددددل
المختلفة وال يسمح بإزالتها باليد أو استخدامها مباشرة من العبوة الرئيسية.
 .14-8-4يجدددددب غسدددددل وتنظيدددددف وتعقددددديم وتجفيدددددف األيددددددي واألرجدددددل قبدددددل البددددددء وأثنددددداء تقدددددديم خدمدددددة قدددددص
وتهذيب األظافر.
 .15-8-4يجددددددب تددددددوفي ر األدوات التددددددي تسددددددتخدم لمددددددرة واحدددددددة شددددددريطة إن تيددددددون عاليددددددة الجددددددودة ومعروفددددددة
المصدر.
 .16-8-4يجدددددب تدددددوفير فدددددوط ذات االسدددددتخدام الواحدددددد لتنظيدددددف البشدددددرة ليدددددل زبدددددون والدددددتخلص منهدددددا بدددددالطر
الصحيحة بعد االستخدام مباشرة .
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.9-4مستحضرات التجميل
 .1-9-4يجدددددددب اسدددددددتخدام إصدددددددبا شدددددددعر ومستحضدددددددر ات تجميدددددددل وعنايدددددددة شخصدددددددية مرخصدددددددة ومعروفدددددددة
المصددددددر وتحتددددددوي علدددددى تددددددواريخ صدددددالحيات وال يسددددددمح نهائيدددددا بصددددددنع أو ابتيدددددار خلطددددددات التجميددددددل
واسددددددتخدامها أو بيعهددددددا للزبددددددائن ويجددددددب وضددددددع ملصددددددق علددددددى العبددددددوة يبددددددين تدددددداريخ الفددددددتح والبدددددددء
باالسددددددتعمال وخصوصددددددا للمستحضددددددرات التددددددي تعتمددددددد فتددددددرة انتهدددددداء الصددددددالحية اعتبددددددارا مددددددن تدددددداريخ
الفتح.
 .7-9-4يجددددددب التأكددددددد مددددددن أن جميددددددع المددددددواد المسددددددتخدمة فددددددي الصددددددالون بمددددددا فيهددددددا مستحضددددددرات التجميددددددل
والحنددددداء الجافدددددة مسدددددجلة لددددددأل قسدددددم سدددددالمة المدددددواد االسدددددتهالكية فدددددي بلديدددددة دبدددددي قبدددددل تددددداريخ الشدددددراء
مع إبراز القائمة الخاصة بتسجيلها للمفتشين عند الزيارة التفتيشية.
 .3-9-4يجدددددب االلتدددددزام بفتدددددرات وأنظمدددددة صدددددب الشدددددعر أل ن امتصاصدددددها مدددددن قبدددددل الجلدددددد قدددددد ييدددددون مضدددددر لددددد
كمددددددا يجددددددب ا تبدددددددا اإلرشددددددادات المددددددذكورة علدددددددى مستحضددددددرات التجميددددددل والعنايدددددددة الشخصددددددية مدددددددن
ناحية خطوات ونسب الخلط وفحص الحساسية والتحذيرات المذكورة.
 .4-9-4يميدددددن االحتفددددداظ بيميدددددة ال تزيدددددد عدددددن ( )5ع بدددددوات مدددددن الصدددددنف الواحدددددد مدددددن مدددددواد تجميدددددل للعدددددرل
واالسدددددتخدام داخدددددل الصدددددالون عددددددا حددددداالت التدددددرخيص بدددددالبيع وفيمدددددا عددددددا ذلدددددك يعتبدددددر مخدددددالف للنشددددداط
المددددددددرخص ويمنددددددددع بيددددددددع المستحضددددددددرات دون الحصددددددددول علددددددددى تصددددددددريح مددددددددن دائددددددددرة التنميددددددددة
االقتصادية في دبي .
 .11-4ال يسممممممت بالتمممممدخين داخمممممل الصمممممالون حيممممم يجممممم تممممموفير عالممممممات منمممممع التمممممدخين داخمممممل المحمممممل وإزالمممممة
منافض السجائر منه.
 .11-4ال يسمت بوجود أسرة أو سكن داخل الصالون كما ال يسمت بالطبخ داخل الصالون.
 .12-4ال يسمممممممممت باسممممممممتخدال فرشمممممممماة الحالقممممممممة للوجممممممممه ويمكممممممممن االستعا ممممممممة عن مممممممما باسممممممممتخدال الرغمممممممموة أو
الفرشاة ذات االستخدال الواحد.
 .13-4ال يسممممممممت باسمممممممتخدال الليممممممممزر وال  IPLإلزالمممممممة الشممممممممعر فمممممممي الصمممممممالونات ومراكممممممممز التجميمممممممل ويسمممممممممت
فقمممممت باسمممممتخدال األج مممممزة المصمممممرب ب ممممما ممممممن يي ممممممة الصمممممحة بمممممدبي فمممممي مراكمممممز التجميمممممل والعنايمممممة الشخصممممممية
شريطة حصول العاملين على يذه األج زة على ترخيص  DHAمن يي ة الصحة بدبي.
 .14-4اليسمممممممت باسممممممتخدال مممممممادة الشممممممبه  Alumفممممممي تط يممممممر الجممممممروب إال إذا كانمممممم مممممممن النممممممو الممممممذ يسممممممتخدل
لمرة واحده فقت.
 .15-4اليسمت بتربية أو اصطحاب الحيوانات داخل الصالون.
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 .16-4اليسمت باستخدال اسطوانات الغاز داخل الصالون.
 .17-4اليسمت بتقديم خدمة تسمير البشرة لمن تقل أعماريم عن  18سنة.
 .18-4يج االلتزال بالفتره المسموحة للتسمير حس تعليمات المصنع.
 .19-4تمممممموفير المسمممممماحات الكافيممممممة لخدمممممممة التسمممممممير وتمممممموفير نظممممممارات واقيممممممة للعممممممين واتبمممممما شممممممروط السممممممالمة
المذكورة على الج از.
 .21-4فمممممي الحممممماالت التمممممي يمممممتم في ممممما تسممممممير البشمممممرة عمممممن طريمممممق ر

الجلمممممد بممممممواد يجممممم أن يمممممتم اعتمممممماد يمممممذه

المواد من قسم سالمة المواد االست الكية.
 .21-4ال يسمت باالحتفاظ بحقيبة أو أدوات الزبائن داخل الصالون .

 .21-4الحمال الشرقي:
 .1-71-4يجب التأكد من عدم تقديم الخدمة لألشخان ذوي األمرال الجلدية.
 .7-71-4يجب أن ال تقل مساحة غرفة الخدمة في الحمام الشرقي عن  6متر مربع .
 .3-71-4يجب أن تيون الجدران واألرضيات واألسقف من سطو ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها.
 .4-71-4يجب تنظيف الحمام مباشرة بعد كل زبون.
 .5-71-4يجب أن ييون الحمام الشرقي معزوال تماما عن باقي أجزاء الصالون.
 .6-71-4يجب توفير غرفة لتبديل المالبس معزولة تماما عن باقي أجزاء الحمام الشرقي.
 .2-71-4تددددددوفير خددددددزائن مددددددع أ قفددددددال لحفدددددد المالبددددددس واألحذيددددددة الخاصددددددة بالزبددددددائن علددددددى أن تيددددددون بقواعددددددد
مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وال تيون مالصقة باألرضية.
 .8-71-4يجددددددب اعتمدددددداد أعلددددددى معددددددايير التنظيددددددف والتعقدددددديم وتجفيددددددف الحمددددددام قبددددددل البدددددددء بتقددددددديم الخدمددددددة
للزبائن.
 .9-71-4يجددددددب إعددددددادة غسددددددل و تنظيددددددف الفددددددوط والمناشددددددف بعددددددد االسددددددتخدام وحفدددددد المسددددددتخدم منهددددددا داخددددددل
سالت وال يسمح باستخدامها لزبون آخر قبل إعادة غسلها وتنظيفها وتجفيفها جيدا.
 .11-71-4تددددددددوفير ليفدددددددد اسددددددددتحمام ذات االسددددددددتخدام الواحددددددددد والددددددددتخلص منهددددددددا بعددددددددد اسددددددددتخدامها بددددددددالطر
الصحيحة وال يسمح باستخدامها لزبون آخر.
 .11-71-4يجددددددب أ ن تيددددددون جميددددددع المستحضددددددرات المسددددددتخدمة ذات نوعيددددددة جيدددددددة ومددددددن مصددددددادر معروفددددددة
ومعتمدة أو مسجلة لدأل بلدية دبي وال يسمح باستخدام أية منتجات أو خلطات ذاتية الصنع.
 .17-71-4االبتعددددداد عدددددن التعامدددددل مدددددع أو محاولدددددة معالجدددددة األمدددددرال الجلديدددددة أو تقدددددديم أيدددددة إرشدددددادات طبيدددددة
للزبدددددائن وعندددددد مالحظدددددة ذلدددددك يجدددددب توجيددددد الشدددددخص إلدددددى طبيدددددب الجلديدددددة المخدددددتص وتجندددددب الددددددعك
أو التعامل مع الجلد المصا أو المتهي .
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 .13-71-4يجددددددب أ ن تيددددددون درجددددددة الحددددددرارة داخددددددل الحمددددددام مالئمددددددة لتجنددددددب حدددددددو الصدددددددمة الحراريددددددة أو
الحرو الجلدية ويفضل اختبار الحمام من قبل العاملين قبل دخول الزبون.
 .14-71-4عمدددددل صددددديانة دوريدددددة ل لحمدددددام مدددددن الدددددداخل ومراعددددداة عددددددم نمدددددو العفدددددن علدددددى أرضددددديات وجددددددران
وسددددددقوف الحمددددددام وأمددددددداكن االسددددددتلقاء واالسدددددددتحمام والتددددددي غالبدددددددا مددددددا تسدددددددبب األمددددددرال والدددددددروائح
اليريهة.
 .15-71-4يجب المحافظة على التهوية من خالل تركيب شفاطات هواء تتالءم مع حجم الحمام.
 .16-71-4يفضل ارتداء القفازات أثناء تقديم الخدمة.
 .17-71-4توفير أرضيات مانعة لالنزال حول أماكن االستحمام ب رف حمام البخار.
 .18-71-4عدم الظهور بشيل غير الئق بلبا

الحمام خار المنطقة المخصصة للحمام.

 .19-71-4يجددددددب فصددددددل غددددددرف تقددددددديم الخدمددددددة ووضددددددع سددددددرير واحددددددد فقددددددط داخددددددل كددددددل غرفددددددة وأن ال تقددددددل
مساحة ال رفة عن  6متر مربع .
 .22-4م ال اإلدارة في الصالونات:
 .1-77-4يجب أن تيون اإلدارة على دراية جيدة بالشروط الصحية المعتمدة من إدارة الصحة والسالمة في بلدية دبي.
 .7-77-4يجب أخذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية عند حدو األخطاء.
 .3-77-4يجب االنتباه ورصد الممارسات الصحية الخاطئة وتوجي العاملين بضرورة تصحيحها ومتابعة ذلك باستمرار.
 .4-77-4ضرورة توعية العاملين الجدد باإلجراءات المتبعة بالعمل والممارسات الصدحية الصدحيحة والواجدب اتباعهدا قبدل
البدء بمزاولة العمل داخل الصالون.
 .5-77-4ضرورة التعاون مع مفتش البلدية أثناء الزيارة التفتيشية وفي حالدة تحريدر أي غرامدات ماليدة يجدب مراجعدة قسدم
الرقابة الصحية خالل  5أيام عمل وذلك قبل اعتمادها بشيل نهائي في حالة وجود اعترال عليها.
 .6-77-4ضرورة االطال على بطاقة التفتيش وتقارير المفتشين باستمرار وما ورد فيها من نقاط.
 .2-77-4ضرورة التدقيق على تاريخ صالحية الفحص الطبي السنوي للعاملين وأن ال يسمح للعداملين الجددد مزاولدة العمدل
داخل الصالون قبل الحصول على نتيجة الفحص الطبي السنوي .
 .8-77-4ضرورة توفير مسين صح ي للعاملين أو متابعة ذلدك لخلدق بيئدة صدحية للعمدل واالبتعداد عدن اإلقامدة أو الطدبخ أو
حف الحاجات الشخصية للعاملين في أماكن العمل وتقديم الخدمة.
 .9-77-4ضرورة توفير صندو إسعافات أولية بمحتويات سارية الصالحية وتوعيدة العداملين بييفيدة التعامدل مدع الحدواد
البسيطة.
 .11-77-4ضددرورة توعيددة العدداملين بعدددم تقددديم خدمددة التقشددير أو الدددعك فددي حدداالت تددرأل فيهددا جلددد غيددر طبيعددي أو تقددديم
خدمات قد تزيد من تحسس البشرة م ل الحمام البخاري قبل وبعد إزالة الشعر بالشمع.
 .11-77-4اتبا التعليمات واإلرشادات الخاصة بجهاز تجميل الوجد والتدي تخدص كيفيدة تنظيفد وتعقيمد والمحافظدة علدى
سالمة الزبائن أثناء استخدام لتفادي الوقو في أخطاء أثناء القيام بمراحل تجميل الوج .
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 .17-77-4متابعة تنفيذ التدريب األساسي ليافة العاملين وتددريب المشدرف الصدحي وبيافدة مسدتوياتها والتدي تحددد مدن قبدل
اإلدارة المختصة أو بالتنسيق مع الجهة المختصة في اإلمارة .
 .13-77-4يتحمددل أصددحا الصددالونات الرجاليددة مسددؤولية اتبددا التعليمددات المددذكورة أعدداله وأي مخالفددات ناجمددة عددن
الممارسات الخاطئة أو االستخدام الخاطئ لمواد التجميل حفاظا على الصحة والسالمة العامة.
 .14-77-4في حالة ضبط أي مخالفة لما ورد أعاله فسيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق الصالون المخالف حسب تعليمدات
ولوائح األمر المحلي  11لسنة  7113بشأن الصحة العامة وسالمة المجتمع.
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