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 -1الغرض من اإلرشادات:
ضمان التزام جميع صالونات التجميل ومراكز العناية الشخصية النسائية بأنظمة وتشريعات الصحة العامة.
ضمان تطبيق االشتراطات الصحية في جميع صالونات التجميل ومراكز العناية الشخصية النسائية العاملة في إمارة دبي.
 -2مجال التطبيق:
تطبق هذه االشتراطات الصحية على جميع صالونات التجميل ومراكز العناية الشخصية النسائية العاملة في إمارة دبي .
 -3المسؤولية:
 .1-3مدير إدارة الصحة والسالمة.
 .2-3رئيس 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.
 .2-1-4بطاقة التفتيش.
 .3-1-4وجود سجل بأسماء العاملين في المحل.
 .4-1-4إبراز المستندات أو الشهادات الخاصة بتدريب العاملين والموظفة المسئولة في الصالون.
 .5-1-4إبراز التصاريح الالزمة لمزاولة أنشطة معينة والصادرة من الجهة المختصة في األمارة
 .2-4العاملون:
 .1-2-4يجببب إجببراء الفحببط الطبببي السببنوي للعبباملين بالصببالون فببي عيببادة بلديببة دبببي خببالل فتببرة شببهر مببن تبباري بببدء
مزاولتهم العمل داخل الصالون وفي حالة التجديد يجب إجراء الفحط الطبي خالل فترة الشهر من تاري االنتهاء.
 .2-2-4ارتداء الزي الرسبمي بلبون فباتح (يفضبل بمبم طويبل) وزي خبا

بلبون داكبن لصببش الشبعر بعبدد(  )3زي لمبل

عامله ولزوم ارتدائه أثناء العمل والمحافظة عليه نظيفا ( .يممن االستعاضبه باسبتخدام مريبول أببي

اا كبم طويبل

أثناء تقديم الخدمة).
 .3-2-4يجببب المحافظببة علببى النظافببة الشخصببية للعببامالت عببن طريببق ( قببط األظببافر م عببدم ارتببداء الحلببي المعدنيببة م
استخدام أحذية مناسبة تغطي القدم بالماملم نظافة الشعرم نظافة المالبسم عدم مضش التبش وتنظيف الفم من روائبح
التدخين).
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 .4-2-4يجب أن تقوم العامالت بغسل وتنظيف وتعقيم األيدي بعد خدمة كل زبونة.
 .5-2-4يجب عدم القيام بأي ممارسات غير صحية أو غير الئقة.
 .6-2-4االمتناع عن التعامل مع األمراض الجلدية للزبائن أو معالجة حب الشباب والبثور أو تقديم أيبة استشبارات طبيبة أو
عالجات شعبية أو ما شابه الك.
 .7-2-4يجب ارتداء القفازات عند تقديم خدمة صبش الشعر.
 .8-2-4يجب عدم التعامل مع أي زبونة في حاالت إصابة العاملبه ببأمراض الجهباز التنفسبي واألمبراض المعديبة ووجبود
قروح ممشوفة أو التهابات جلدية بجسم العامالت داخل الصالون.
 .9-2-4ال يسمح للذكور بالعمل في الصالونات النسائية إال في صالونات الفنادق المصرح لهم بذلك (أربع نجوم فما فوق).
 .11-2-4يجب ارتداء الممامة من قبل العاملين أثناء تقديم الخدمة للزبائن .

 .3-4الموقع والبناء:
 .1-3-4يجب أن يمون الموقع موافقا عليه من قبل أدارة التخطيط ببلدية دبي.
 .2-3-4يجب أن يمون المحل في حالة جيدة من حيث البناء.
 .3-3-4يجب توفير الفتة باسم المحل عند مدخل الصالون.
 .4-3-4أن ال يقببل الصببالون عببن ( )4( * )3م لوضببع عببدد  2كرسببي .وفببي حالببة إضببافة أي كرسببي أخببر يجببب أن ال تقبل
المسبافة بببين المرسبي واعخببر عببن ( )1م لمراسبي قببط وتصببفيف الشبعر والماكيببا ونصببف متبر لمراسببي خدمببة
العناية الشخصية .
 .5-3-4أن ال يقل االرتفاع بين مستوى األرضية والسقف في األماكن التي يزاول فيها العمل عن  2.31م.
 .6-3-4توافر إضاءة وتهوية مناسبة.
 .7-3-4توفر مروحة شفط للهواء في أماكن العمل ودورات المياه.
 .4-4األثاث:
 .1-4-4توفير كراسي قط وتصفيف شعر وكراسي قط األظافر مريحة وخالية من الشقوق يسبهل تنظيفهبا وتعقيمهبا اات
جودة عالية وخالية من مناف

السجائر.

 .2-4-4يجب تخصيط كبائن وادرا مناسبة للتخزين وأرفف العرض وأدرا لحفظ األشياء الخاصة بالعامالت وترتيبها
جيدا.
 .3-4-4توفير أماكن النتظار الزبائن من مقاعد مريحة ومناسبة من سطوح يسهل تنظيفها وتعقيمها وتبر مسبافات مالئمبة
( 2م بحد أدنى) عن أماكن قط الشعر.
 .4-4-4توفير كاونترات خدمبة قبط وتصبفيف الشبعر مبن المبواد الغيبر قابلبة لالمتصبا

وأن تمبون خاليبة مبن التشبققات

وسهلة التنظيف والتعقيم  .في حالة وجود المغاسل على الماونتر يجب أن يمبون المباونتر مصبنوعا مبن الجرانيب م
الرخامم الزجا أو أية مادة أخرى مقاومة لالمتصا

رقم اإلصدار 4:

وسهلة التنظيف.
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 .5-4غرف تقديم خدمات العناية الشخصية :
 .1-5-4يجب أن تمون الغرف المخصصة لتقديم خدمة تجميل الوجه مناسبة ومزودة بسرير مريح قاببل للحركبة خبالي مبن
العيوب والشقوق والصدأ ويمون من سطوح قابلة للتنظيف والتعقيم وان تزود الغرفبة بمغسبلة يبد مسبتقلة عبن بباقي
أجزاء الصالون وأن التقل مساحة الغرفة عن  6متر مربع وتمون مزودة بجدران ثابتة ( اليسمح باستخدام السبتائر
أو فواصل األكورديون أو أي فواصل مققتة بين غرف تقديم الخدمة ) .
 . 2-5-4يجب أ ن تمون الغرف المخصصة لتقديم خدمة إزالة الشعر مناسبة ومزودة بسرير مبريح قاببل للحركبة خبالي مبن
العيوب والشقوق والصدأ ويمبون مبن سبطوح قابلبة للتنظيبف والتعقبيم وان التقبل مسباحة الغرفبة عبن  6متبر مرببع
وتمون مزودة بجدران ثابتة ( اليسمح باسبتخدام السبتائر أو فواصبل األكورديبون أو أي فواصبل مققتبة ببين غبرف
تقديم الخدمة ) .
 . 3-5-4يجب أن تمون كراسي تقديم خدمة قط وتصفيف الشعر والماكيا مناسبة مع مراعاة تر مسافة متر بين كرسي
وأخر ونصف متر على األقل بين المرسي األخير والجدار وأن تمون كراسي وطاوالت تقديم خدمبة قبط األظبافر
بأماكن مناسبة ومفصولة عن أماكن تقديم الخدمات األخرى بالصالون وان تمون المراسي مريحة مع مراعاة تبر
مسافة نصف متر بين كرسي وأخر ونصف متر علبى األقبل ببين المرسبي األخيبر والجبدار وتبوفير مغسبلة لديبدي
واألرجل إثناء مراحل تقديم الخدمة .
 .4-5-4توفير غرفة خاصة اات تهوية منفصبلة لل خبدمات التبي ينبتن عبن تقبديمها األبخبرة الضبارة أو تبوفير ببدائل مناسببة
لذلك .
 .6-4مورد مائي وطريقة صرف صحي مناسبة:
يجب أن يزود المحل بمورد مائي وطريقة صرف صحي مناسبة.
 .7-4أن يزود المحل باألدوات التالية:
 .1-7-4أن يزود المحل بسخان ماء.
 .2-7-4توفير أحواض غسيل للشعر وأخرى لغسل اليدين محاطة بالسيرامك لمسافة ال تقل عن نصف متر.
 .3-7-4توفير منطقة مناسبة لتنظيف وتحضبير صببغات الشبعر تتمبون مبن سبطوح ملسباء يسبهل تنظيفهبا وتعقيمهبا مبزودة
بمغسلة مالئمة محاطة بالسيراميك لمسافة التقل عن نصف متر .
 .4-7-4عدد كاف من المناشف والفوط بحيث ال يقل عن  12قطعة من كل منها لمل كرسي قبط شبعر واحبد ويفضبل اات
االستخدام الواحد.
 .5-7-4توفير سلة لجمع المستعمل من المناشف والفوط حتى يعاد غسلها تحضيرا الستخدامها مرة أخبرى ويمنبع اسبتعمال
المنشفة الواحدة أو الفوطة ألكثر من مرة دون غسبلها ويفضبل أن تحفبظ داخبل أكيبا

بالسبتيمية بعبد غسبلها لحبين

استخدامها وال يسمح بغسلها باليد أو باألماكن الغيبر صبحية أو الغيبر مناسببة أو إعبادة تجفيفهبا واسبتخدامها لزبونبة
أخرىم كما اليسمح بنشرها بالخار .
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 .6-7-4توفير عدد كافي من أدوات قط الشعر والعناية الشخصية مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وخالية من الشبقوق
والرواسب وأن تمون من المواد عالية الجودة (يفضل استخدام األدوات اات االستخدام الواحد).
 .7-7-4توفير مبيدات حشرية مرخط بها لممافحة الحشرات والقوارض داخل الصالون .
 .8-7-4توفير عدد كاف من أوعية النفايات المزودة بأغطيبة يوضبع ببداخلها أكيبا

مالئمبة (يفضبل اسبتخدام األنبواع التبي

تفتح باألرجل) لجمع المخلفات والتخلط منها دوريا على أن ال تتر النفايات في المحل الى اليوم التالي.
 .9-7-4توفير جهاز إطفاء مناسب يحدده الدفاع المدني ومراعاة وجود ملصق يبين تاري الصالحية على االسطوانة.
 .11-7-4توفير ممرات بمساحات مناسبة ال يقل عرضها عن  1.2م داخل الصالون والك حسب اشتراطات البدفاع المبدني
في إمارة دبي .
 .8-4التنظيف والتعقيم
 .1-8-4يجب تنظيف األدوات بعد االنتهاء من قط الشعر واألظبافر ببالطرق الميمانيميبة عبن طريبق غسبلها بالمباء البداف
والفرشاة جيدا كمرحله أولى تحضيرا لتعقيمها.
 .2-8-4يجببب تببوفير محلببول لتعقببيم األدوات بغمرهببا كليببا ويمببون المحلببول مببن األنببواع المعتم بدة والفعالببة علببى إن يببتم
استخدامه بالتراكيز الصحيحة والمحافظة على تغييره بشمل دوري والحر

على عبدم وضبع األدوات بداخلبه إال

بعد تنظيفها جيدا كما في النقطة ( )1-8-4أنفة الذكر كما يجب توفير أوعية زجاجية كافية لهذا الغرض.
 .3-8-4توفير جهباز تعقبيم باألشبعة فبوق البنفسبجية  UV Lightألدوات قبط وتصبفيف الشبعر بعبدد ( )1لمبل ( )3كراسبي
والمحافظة على الجهاز نظيفا على أن تحفظ األدوات بداخله بعد تنظيفها وتعقيمها وتنشيفها جيدا كما ببالنقطتين (-4
 1-8و  )2-8-4أنفة الذكر حيث توضع بالعدد المناسب لسعة الجهاز (يجب تبديل المصباح الخا

بالجهاز دوريبا

حسب تعليمات التشغيل).
 .4-8-5يجببب تببوفير أجهببزة التعقببيم الحببراري (حببرارة جافببة أو بالبخببار) وخصوصببا مببع األدوات المعدنيببة المسببتخدمة
ألغراض التجميل والعناية الشخصية مزودة بأنظمة التحمم بالحرارة والوق .
 .5-8-4يفضل استخدام نظام حقيبة األدوات الخاصة لمل زبونه.
 .6-8-4يجب مراعاة استخدام فرشاة شعر ووجه نظيفبة ومعقمبة وحفظهبا فبي إدرا مالئمبة ونظيفبة وفصبلها عبن األدوات
الغير نظيفةم وال يسمح باستخدام فرشاة من زبونه إلى أخرى قبل التنظيف والتعقيم بشمل مناسب.
 .7-8-4أن تمون األجزاء الغير معدنية والمستخدمة في العناية باألظبافر واالسبفنجات المسبتخدمة لتجميبل الوجبه واألدوات
المستخدمة فبي تجميبل العبين والشبفاه مبن اات االسبتخدام الواحبد ومغلفبة جيبدا وال يسبمح باسبتخدام همبذا نبوع مبن
األدوات من زبونه ألخرى ومراعاة التخلط منها بعد استخدامها بالطرق الصحيحة .
 .8-8-4تنظيف وتعقيم أماكن الجلو

والخدمة واألرضيات السطوح والزوايا والحمامات وغرف البخار والساونة والحناء

أضافه إلى المبائن واألرفف واألدرا والستائر ودورات المياه .
 .9-8-4يجب استخدام العيدان الخشبية اات االستخدام الواحد عند تقديم خدمة إزالبة الشبعر بالشبمع مبع مراعباة عبدم إعبادة
غمرهبا داخببل الشبمع أو اسببتخدامها مبع زبونببة أخبرى مببع ضببرورة تبوفير ملصببق يوضبح الببك فبي جميببع األمبباكن
المخصصة إلزالة الشعر بالصالون .
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 .11-8-4في حالة استخدام جهاز الشمع المحمول الذي يتم إعادة تعبئته يجب تغيير وعاء الشمع الداخلي لعبوة الشبمع لمبل
زبونة .
 . 11-8-4يجب وضع غطاء سرير اات االستخدام الواحد وتغييره مع كل زبونه في أماكن تقديم الخدمة .
 . 12-8-4يجب المحافظة على األجهزة المستخدمة في تنظيف البشرة وبخار الوجه نظيفة ومعقمة مع مراعباة تغييبر المباء
بشبمل دوري وان يمببون وعبباء المبباء بالجهبباز مببن النببوع المرئببي للتأكببد مببن نظافببة المبباء بشببمل مسببتمر وأن يمببون
السخان الداخلي بالجهاز غير قابل للصدأ ويفضل استخدام الماء المقطر لتجنب تمون الرواسب.
 .13-8-4يجب إزالة المميبة المافيبة مبن العببوة الرئيسبية للمستحضبرات فبي وعباء نظيبف ومعقبم والبك باسبتخدام العيبدان
الخشببببية اات االسبببتخدام الواحبببد تحضبببيرا السبببتخدامها بمراحبببل التجميبببل المختلفبببة وال يسبببمح بإزالتهبببا باليبببد أو
استخدامها مباشرة من العبوة الرئيسية .
 .14-8-4يجب غسل وتنظيف وتعقيم وتجفيف األيدي واألرجل قبل البدء وأثناء تقديم خدمة قط وتهذيب األظافر .
 .15-8-4مراعاة عدم إعادة غمر اليدين أوالقدمين في أوعية الشمع (بارافين) مبع ضبرورة تبوفير ملصبق يوضبح البك فبي
جميع األماكن المخصصة لذلك بالصالون.
 .16-8-4يجب توفير األدوات التي تستخدم لمرة واحدة شريطة أن تمون عالية الجودة ومعروفة المصدر.
 .17-8-4يجبببببب تبببببوفير فبببببوط اات االسبببببتخدام الواحبببببد لتنظيبببببف البشبببببرة لمبببببل زببببببون والبببببتخلط منهبببببا ببببببالطرق
الصحيحة بعد االستخدام مباشرة .
 .9-4مستحضرات التجميل والحناء
 .1-9-4يجببب اسببتخدام إصبباغ شببعر ومستحضببرات تجميببل وعنايببة شخصببية مرخصببة ومعروفببة المصببدر وتحتببوي علببى
تواري صالحيات وال يسمح نهائيبا بصبنع أو ابتمبار خلطبات التجميبل واسبتخدامها أو بيعهبا للزببائن ويجبب وضبع
ملصق على العبوة يبين تاري الفتح والبدء باالستعمال وخصوصا للمستحضرات التي تعتمد فترة انتهاء الصالحية
اعتبارا من تاري الفتح .
 .2-9-4يجب التأكد من إن جميع المواد المستخدمة في الصالون بما فيها مستحضرات التجميل والحناء الجافة مسبجلة لبدى
قسم سالمة المواد االستهالكية في بلدية دبي قبل تاري الشبراء مبع إببراز القائمبة الخاصبة بتسبجيلها للمفتشبين عنبد
الزيارة التفتيشية.
 .3-9-4يممببن االحتفبباظ بمميببة التزيببد عببن ( )5عبببوات مببن الصببنف الواحببد مببن مببواد تجميببل للعببرض واالسببتخدام داخببل
الصالون عدا حاالت الترخيط بالبيع وفيما عبدا البك يعتببر مخبالف للنشباط المبرخط ويمنبع بيبع المستحضبرات
دون الحصول على تصريح من دائرة التنمية االقتصادية في دبي .
 .4-9-4ي جببب االلتببزام بفتببرات وأنظمببة صبببش الشببعر الن امتصاصببها مببن قبببل الجلببد قببد يمببون مضببر لببه كمببا يجببب إتببباع
اإلرشببادات المببذكورة علببى مستحضببرات التجميببل والعنايببة الشخصببية مببن ناحيببة خطببوات ونسببب الخلببط وفحببط
الحساسية والتحذيرات المذكورة .
 .5-9-4يجب استخدام مواد طبيعية للحنباء وعبدم اسبتخدام أي مركببات بتروليبة معهبا علبى إن يبتم تحضبير الحنباء بمميبات
مناسبة مع مراعاة تخزينها بشمل مناسب .
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 .6-9-4يجب التأكد من مصدر الحناء المستخدمة داخل الصالون ويتحمل الصالون المتسبب باألضرار المسقولية الناتجة
عن استخدامها أن وجدت.
 .7-9-4يمنع استخدام صبغات الشعر وخاصة السوداء على الجلد كبديل لمادة الحناء.
 .8-9-4عدم رسم ونقش الحناء على الجلد بعد الحمام البخاري أو إزالبة الشبعر مبن الجسبم أو إي نشباط يممبن إن يزيبد مبن
تحسس البشرة مع ضرورة توفير ملصق لإلببالغ عنبد التعبرض للحبروق واإلصبابات نتيجبة اسبتخدام الحنباء علبى
األيدي.
 .9-9-4يجب إن تمون األرضيات وأماكن الجلو

بمناطق وضع الحناء من سطوح ملساء يسبهل تنظيفهبا وتعقيمهبا ويمنبع

استخدام الفرش األرضي عليها.
 .11-4ال يسمح بالتدخين داخل الصالون حيث يجب توفير عالمات منع التدخين داخل المحل وإزالة منافض السجائر منه.
 .11-4ال يسمح بوجود أسرة أو سكن داخل الصالون كما ال يسمح بالطبخ داخل الصالون.
 .12-4ال يسمممح باسممتخدال الليممزر وال  IPLإلزالممة الشممعر فممي الصممالونات ومراكممز التجميممل ويسمممح فقممة باسممتخدال األج ممزة
المصرح ب ا من هيئة الصحة بدبي في مراكز التجميمل والعنايمة الشخصمية شمريطة حصمول العماملين علمه هماأل األج مزة علمه
ترخيص  DHAمن هيئة الصحة بدبي.
 .13-4اليسمح باستخدال مادة الشبه  Alumفي تط ير الجروح إال إذا كانت من النوع الاي يستخدل لمرة واحدأل فقة.
 .14-4اليسمح بتربية أو اصطحاب الحيوانات داخل الصالون.
 .15-4اليسمح باستخدال اسطوانات الغاز داخل الصالون.
 .16-4اليسمح بتقديم خدمة تسمير البشرة لمن تقل أعمارهم عن  18سنة.
 .17-4يجب االلتزال بالفترأل المسموحة للتسمير حسب تعليمات المصنع.
 .18-4توفير المساحات الكافية لخدمة التسمير وتوفير نظارات واقية للعين واتباع شروط السالمة الماكورة عله الج از.
 .19-4في الحاالت التي يتم في ا تسمير البشرة عن طريق رش الجلد بمواد يجمب أن يمتم اعتمماد هماأل الممواد ممن قسمم سمالمة
المواد االست الكية.
 .21-4اليسمح بعمل المكياج شبه الدائم فمي مراكمز التجميمل والعنايمة الشخصمية إال بعمد تموفير االشمتراطات الصمحية الخاصمة
ب اا النشاط ومراجعة قسم الرقابة الصحية في بلدية دبي للحصول عله تصريح خاص بالك.
 .21-4ال يسمح باالحتفاظ بحقيبة أو أدوات الزبائن داخل الصالون .
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 .21-4الحمال الشرقي:
 .1-21-4يجب التأكد من عدم تقديم الخدمة لدشخا

اوي األمراض الجلدية.

 .2-21-4يجب أن ال تقل مساحة غرفة الخدمة في الحمام الشرقي عن  6متر مربع.
 .3-21-4يجب أن تمون الجدران واألرضيات واألسقف من سطوح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها.
 .4-21-4يجب تنظيف الحمام مباشرة بعد كل زبون.
 .5-21-4يجب أن يمون الحمام الشرقي معزوال تماما عن باقي أجزاء الصالون.
 .6-21-4يجب توفير غرفة لتبديل المالبس معزولة تماما عن باقي أجزاء الحمام الشرقي.
 .7-21-4توفير خزائن مع أقفال لحفظ المالبس واألحذية الخاصة بالزببائن علبى أن تمبون بقواعبد مصبنوعة مبن مبواد غيبر
قابلة للصدأ وال تمون مالصقة باألرضية.
 .8-21-4يجب إعادة غسل و تنظيف الفوط والمناشف بعد االستخدام حفظ المستخدم منها داخل سالت وال يسمح باستخدامها
لزبون أخر قبل إعادة غسلها وتنظيفها وتجفيفها جيدا.
 .9-21-4توفير ليفه استحمام اات االستخدام الواحد والتخلط منها بعد استخدامها بالطرق الصحيحة وال يسبمح باسبتخدامها
لزبون أخر.
 .11-21-4يجب إن تمون جميع المستحضرات المستخدمة اات نوعية جيدة ومن مصبادر معروفبة ومعتمبدة أو مسبجلة لبدى
بلدية دبي وال يسمح باستخدام أية منتجات أو خلطات ااتية الصنع.
 .11-21-4االبتعاد عن التعامل مع أو محاولة معالجة اإلمراض الجلدية أو تقديم أية إرشبادات طبيبة للزببائن وعنبد مالحظبة
الك يجب توجيه الشخط إلى طبيب الجلدية المختط وتجنب الدعك أو التعامل مع الجلد المصاب أو المتهين
 .12-21-4يجب أ ن تمون درجة الحرارة داخل الحمام مالئمة لتجنب حدوث الصدمة الحرارية أو الحبروق الجلديبة ويفضبل
اختبار الحمام من قبل العاملين قبل دخول الزبون.
 .13-21-4يجببب تطبيببق أعلببى معببايير التنظيببف والتعقببيم والتجفيببف قبببل وبعببد تقببديم الخدمببة وخصوصببا بأمبباكن االسببتلقاء
واالستحمام.
 .14-21-4عمل صيانة دوريه للحمام من الداخل ومراعاة عدم نمو العفان على أرضيات وجبدران وسبقوف الحمبام وأمباكن
االستلقاء واالستحمام والتي غالبا ما تسبب األمراض والروائح المريهة.
 .15-21-4يجب المحافظة على التهوية من خالل تركيب شفاطات هواء تتالءم مع حجم الحمام.
 .16-21-4يفضل ارتداء القفازات أثناء تقديم الخدمة.
 .17-21-4توفير أرضيات مانعة لالنزالق حول أماكن االستحمام بغرف حمام البخار.
 .18-21-4عدم الظهور بشمل غير الئق بلبا

الحمام خار المنطقة المخصصة للحمام.

 .19-21-4يجب فصل غرف تقديم الخدمة ووضع سرير واحد فقط داخل كبل غرفبة وان التقبل مسباحة الغرفبة عبن  6متبر
مربع.
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 .22-4م ال اإلدارة في الصالونات
 .1-22-4يجب أن تمون اإلدارة على دراية جيدة بالشروط الصحية المعتمدة من إدارة الصحة والسالمة في بلدية دبي.
 .2-22-4يجب أخذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية عند حدوث األخطاء.
 .3-22-4يجب االنتباه ورصد الممارسات الصحية الخاطئة وتوجيه العامالت بضرورة تصحيحها ومتابعة الك باستمرار.
 .4-22-4ضرورة توعية العامالت الجدد باإلجراءات المتبعة بالعمل والممارسات الصحية الصحيحة والواجب اتباعهبا قببل
البدء بمزاولة العمل داخل الصالون.
 .5-22-4ضرورة التعاون مع مفتشة البلدية أثناء الزيارة التفتيشية وفي حالة تحريبر أيبة غرامبات ماليبة يجبب مراجعبة قسبم
الرقابة الصحية خالل  5أيام عمل والك قبل اعتمادها بشمل نهائي في حالة وجود اعتراض عليها.
 .6-22-4ضرورة االطالع على بطاقة التفتيش وتقارير المفتشين باستمرار وما ورد فيها من نقاط.
 .7-22-4ضرورة التدقيق على تاري صالحية الفحط الطبي السنوي للعاملين وأن ال يسمح للعامالت الجدد مزاولبة العمبل
داخل الصالون قبل الحصول على نتيجة الفحط الطبي السنوي.
 .8-22-4ضرورة توفير مسمن صحي للعامالت أو متابعة الك لخلق بيئبة صبحية للعمبل واالبتعباد عبن اإلقامبة أو الطبب أو
حفظ الحاجات الشخصية للعامالت في أماكن العمل وتقديم الخدمة.
 .9-22-4ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية بمحتويات سارية الصالحية وتوعية العامالت بميفية التعامبل مبع الحبوادث
البسيطة.
 .11-22-4ضرورة توعية العامالت بعدم تقبديم خدمبة التقشبير أو خدمبة التقشبير أو البدعك فبي حباالت تبرى فيهبا جلبد غيبر
طبيعي أو تقديم خدمات قد تزيد من تحسس البشرة مثل الحمام البخاري أو الحناء قبل وبعد إزالة الشعر بالشمع.
 .11-22-4اتباع التع ليمات واإلرشادات الخاصة بجهاز تجميل الوجبه والتبي تخبط كيفيبة تنظيفبه وتعقيمبه والمحافظبة علبى
سالمة الزبائن اثناء استخدامه لتفادي الوقوع في أخطاء أثناء القيام بمراحل تجميل الوجه.
 .12-22-4متابعة تنفيذ التدريب األساسي لمافة العاملين وتبدريب المشبرف الصبحي وبمافبة مسبتوياتها والتبي تحبدد مبن قببل
اإلدارة المختصة أو بالتنسيق مع الجهة المختصة في اإلمارة .
 .13-22-4يتحمببل أصببحاب الصببالونات النسببائية مسببقولية اتببباع التعليمببات المببذكورة أعبباله وأيببة مخالفببات ناجمببة عببن
الممارسات الخاطئة أو االستخدام الخاط لمواد التجميل حفاظا على الصحة والسالمة العامة.
 .14-22-4في حالة ضبط أية مخالفة لما ورد أعاله فسيتم اتخاا اإلجراءات الالزمة بحق الصالون المخالف حسبب تعليمبات
ولوائح األمر المحلي  11لسنة  2113بشأن الصحة العامة وسالمة المجتمع.
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