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PROVOZNI RAD _ KOSMETICKE SLUZBY

1. IDENTIFIKACNI uDArE A PoDMINI(Y cINNosTI
Provozovabl: Lucie Madunická, trvale bytem Antala Staška 2059/808, Praha- KrČ, 140
00, se sídlem Zenklova L232lt8L,180 00 Praha 82 - Líbeň, tel:792 454754, tel na
recepci: 604 462 602 a email: lucie.madunicka@seznam.cz
Oprávnění prc výkon činnosti: Kosmetické služby
Vzdělání: Profesní lolalifikace - Kosmetička (69-030-M), absolvování doplňkorných kuzŮ
Lash Liftingu a Lash Botoxu, Prodlužování řas metodou řasa na řasu a MikromasáŽ oČního
okolí
Výpis z živnostenského rejstříku vvdanÝl živnostenský list vydaný dne:
2L.LL,20L9, živnostenské oprávnění vydal úřad příslušný dle živnostenského zákona -
úřaa městské části praha 8
rčo; osz 1o4 90
Předmět podnikání: Kosmetické služby, výroba, obchod a sluŽby, velkoobchod a
maloobchod, poradenská a konzultační činnosl zpracování odborných studií a posudkŮ,
poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Zdravotní prŮkaz vydán; 23.9.2019 a vydala ho MUDr. Nekolná Kateňna
Název pnrvozovnyl SOI_ARIUM A KOSMETICKE SLUZBY, (SALON-CilM SE SKVELE)
Umístění pnoyozovny: Zenklova !232lL8L,182 OO Praha 8 - Libeň (přízemí vlevo)
Provozní doba: dle předchozích on-line rezeryací nebo na základě telefonické domluvy
Poskytované služby:
Klienti mají výběr ze širokého spektra služeb. Nabízeno kosmetické ošetření STANDART
nebo EXCLUSIVE. Kroky v jednotlivých kosmetichých ošetření jsou stejné. Měnit se mŮŽe
pouze pořadí kosmetických úkonů, které závisí na typu pleti a přání klienta. Kosmetické
přípravky jsou vhodně alolené dle typu pleti a kosmetického ošetřenÍ. KaŽdé kosmetické
ošetření standart zahrnuje §lto kroky:
! povrchové čištění pleti
, tonizace
. úprava obočí (dle přání klienta)
r peeling obličeje nebo ošetření ultrazvukovou špachtlí
. základní kosmetická masáž
. pleťová maska
. sérum. ochranný denní nebo noční krém
Jsou nabízeny §lto typy kosmetického ošetření STANDART - Expresní pďe Pearl
Beauty (účinně odstraňuje známky stresu a únavu), Péče o pleť s projevem kuperózy
(vede k hloubkové hydrataci, posílení procesů regenerace a obnovy ochranných funkcí
pokožky), Antioxidační kúra s vitaminem C (obnova a vtlživa pokoŽky, obnovení
hydrobalance a pružnosti pokožky), Hydratační pe& (Obnovení přirozené vlhkosti
pokožky a zlepšení krevního oběhu) a Bělící kúra (k odstranění pigmentouých skvrn). Do
kosmetického ošetření EXCLUSIVE patří tyto typy ošetření - Intenzivní péČe o
pokožku kolem ďí (zpomalení tvorby vrásek a odstranění tmavých kruhŮ a otokŮ pod
očima), Liftingová peče (péče pro zralou pled korekce vrásek na obličeji, odstranění
mimiclaých vrásek) a Péče o kombinovanou a mastnou prcblematickou pleť
(hloubkové čištění, detoxikace, snížení produkce mazu, sníŽení poČtu jizev a prevence
yzniku jizev, odstranění zánětu a vyléčení akné).
Další nabízené kosmetické služby je peče o řasy a obďí, která zahrnuje Úpravu,
baruení, lash Lifting a Lash Botor ale také Prodlužování řas metodou řasa na
řasu a případným doplněním řas či sundáním řas.
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Pro klíentu jsou v nabídce dále kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu v délce
20 až 40 minut, Mikromasáž očního okolí v délce 20 minut a Jacquetova masáŽ
v délce 20 minut.
Dalšími službami jsou depilace oblifuje a elého Ěla a doplňkovou sluŽbou je
Alginátová maska.
Při poslrytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické přípravky, přístroje a další
výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných, právních předpisŮ, které se
na ně vztahují.
PouŽÍvaná kosmetika; Renew a Ryor a kosmetika Verana.
Počet osob vykonávající kosmetické služby/osob na směně: tlt, v provozovně
Kosmetických služeb pracuje jen jeho provozovatelka.

2. PoPIs JEDNoTLIyÝCH MÍsTNosrÍ pnovozovNY soúnrÍ
A KOSMETICKYCH SLUZEB

Provozovna se nachází na ulici Zenklova L232lt8t, 180 00 Praha 82 - Libeň (přízemí
vlevo). V prostoru se nachází jak provozovna Solárií a také provozovna Kosmeticlcých
služeb.
Provozovna má celkem tři místnosti, pak záchod s předsíňkou a zvlášť kuchyňku, ze které
je technická místnost s balkonem. Všechny tři místnosti jsou prŮchozí a v kaŽdé jsou
jedno nebo dvě okna. Na podlahách je položen zátéžovy vinyl, spoje vinylové podlahy
jsou za studena svařeny, což dělá z podlahy po celém nebytovém prostoru podlahu lehce
omyvatelnou a beze spár. Po bocích jsou nalepeny gumové lišty, Zdi celého nebytového
prostoru jsou vymalovány šedou omyvatelnou baruou do rníšky 2,70 metrŮ, takŽe téměř
do stropu a strop je pak vymalován bílou barvou. Z ulice se vstupuje do přfrmové první
místnosti č. 1, kde je umístěn recepční pult a posezení pro klienty v podobě konferenČního
stolku se dvěma židlemi a barového stolku se třemi barovými Židlemi. Z místnosti 1 se
dostaneme do místnosti 3.
Místnost 2, do které se vchází přes místnost 3, slouží jako provozovna Kosmetických
služeb a má vybavení v podobě kosmetického lehátka, tří koupelnové skřínky, prádelní
koš dřevěný, závésný skládací psací stůl, skleněná vitrína s vystavenou nabízenou
kosmetíkou značky Renew, Ryor nebo Verana a s přehledným ceníkem, velké stojací
otáčivé zrcadlo se šperkovnicí, kosmetickou židli na kolečkách, dva kosmetické stolky na
kolečkách s otočnou miskou a věšáky na odkládání oblečení pro klienty a závěsné botníky
s podložkou na odkapávání mokré obuvi. Provozní místnost kosmetichých sluŽeb je
vybavena také lékárničkou na zdi hned vedle menšího okna na viditelném místě, kde je
vedle umístěn i Provozní řád Kosmetických služeb, Osvědčení o profesní kvalifikaci a
Živnostenské oprávnění a nechybí i Certifikáty doplňkouých kuzů provozovatelky. Větrání
místnostije zajištěno přirozeně dvěma okny.
Z místnosti č. 2 je průchod do technické místnosti s balkonem, ve které je umyvadlo
s přívodem pitné vody, které nabízí pro provozovatelku možnost teplé vody ohřívané
pomocí průtokového ohřívače. Umyvadlo je napojeno na vodovodní řád hlavního města
Prahy. Osvětlení je denní nebo umělé, které je zajištěné pomocí stropních zářivek. K
dispozici má kosmetička také velkou lampu s lupou a malou lampu s lupou, Kerá se dá
díky svorce lehce upevnit na stolek či jiný nábytek. Místnost je vytápěna plynovými
vafkami,

3. použrrí pŘísTRoJů A DALšícn znŘízrní
. přístrojové vybavení provozovny kosmetických služeb:
. Stolní kosmetická multifunkční lampa s uchycením a lupou: značka: ATOMUS,

kosmetická a tetovací lampa s lupou a uchycením
Kosmetická lampa s lupou na stojanu Sonobella BSL-OS LED L2 W
s nastavitelnou intenzitou a baruou světla
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Prcfesionální depilační přístrcj Manipolo Velvet color: velikost 100 ml, rozehřátí
vosku do 30 minut max, zabudovaný termostat, připojení přes kabel do elektrické si!Ě,
depilace tímto voskem je ideální k odstranění chloupků na nohách, v podpaži apod.
Ohřívač depilačního vosku DM-OO3 DUO; příkon 40 W, včetně nabljecího stojanu, s
termostatem, doba ohřevu cca 18 minu! vestavěný termostat udŽuje depilaČní vosk v
ideální teplotě 45 oC, jedná se tak o bezpečnou depilaci chloupků jak v podpaží i na
intimních místech.
Biemme Ohřívač vosků na plechovky 4OO ml s termostateml připojení přes kabel
do elektrické si!Lě, vhodný pro plechovky s voskem, ale i Filmwax a tuhé vosky, doba ohřevu
vosku 25-35 minut, termostatem lze nastavit požadovanou teplotu vosku.
Segmentové růžové hliníkové masážní lehátko Profibed: odolné proti mastnotě a
vlhkosti, pracovní zalftení 250 kg/900 kg staticky, nastavitelná výška 55-81 cm, extrémně
měkká eko kůže.
Kosmetický židle hc-lllk šedá, která je pokryta eko kůží.
Dva kosmetické stollry na kolďkách, jeden ze stolků má po straně upevněný na
otočném ramenu dňáks miskou na vodu.
UV sterilizátor Sibel model číslo 5O1O5O5; slouží k čištění kosmetichých kovových i

plastových nástrojů za pomoci UV. Umožňuje rychlé čištění, ke kterému nepotřebuje
chemické roztoky či vodu, pouze demontované, umyté a vysušené nástroje. DoporuČená
doba čištění je 30-45 minut a využívá UV-C paprsky, které ničí mikoorganismy a
choroboplodné zárodky. Přístroj není vhodný a ani se nepoužívá ke sterilizaci kosmetických
nástrojů, pouze k jejich čištění.
Používané nástroje a pomůckyl ubrousky, buničité vatové čtverečky, buniČitá vata,
pinzeta, ochranné čepíčky, čelenky, jednorázová prostěradla, dřevěné špachtle, odliČovací
tampóny, jehly na mília, gelové podložky pod oči, štětečky na řasy, textilní depilaČní pásky
a další.

4. z^sADy pREVENcE vzNIKU INFEKčnícn A JINÝcH
oNEMocrrĚxí - DEZINFEKCE

Kontraindikace: Zákaz úkonů na nemocné kůži, manipulace s jialami a mateřslcými
znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce - dle S 22 zákona 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdnví a o změně něktených souvisejících zákonů, v platném zněnÍ.
Nástroje kontaminované biologickým materiálem: nejprue se dezinfikují
dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem. K dezinfekci kosmeticlcých nástrojŮ je
použí,vana v provozovně např. dezinfekce SEKUSEPT FORTE, od ECOLAB. Prostředek má
kátkou dobu expozice, účinně likviduje viry bakterie, mikroskopichým kvasinkovým
houbám. Přfiemně voní a velmi účinně čistí, K dezinfekci SEKUSEPT FORTE je
v dokumentaci dezínfekcí vedený informační a bezpečností list o uýrobku.
Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají,
Postup při čištění a dezinfekci ostatních nástrojů a pomŮcekl pracovní nástroje a
pomůcky se po použití, po každém zákazníkovivždy řádně mechanicky očistí, omyjí horkou
vodou s přídavkem saponátu, osuší do sucha, dezinfikují a opláchnou pitnou vodou.
V případě kontaminace ploch a předmětů biologickým materiálem, se provede jejich
okamžité překrytí vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním
účinkem. Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím dezinfekčního
prostředku na větší plochy.
Dezinfekční prcstředky a zásady jejich použitíl
Pro zabránění vzniku rezistence mikrobů vůči dezinfekčnímu prostředku je prováděna
pravidelná obměna (doporučená L x měsíčně) dezinfekčních prostředků s různými
aktivními látkami.
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Při práci s dezínfekčními prostředky se dodžují zásady ochrany zdraví a bezpeČnosti při
práci a používají se osobní ochranné pomůcky, např. ochranné rukavice. DezinfekČní
přípravký se použilvají dle návodu výrobce. Je dodžována koncentrace a doba pŮsobení
přípravku.
U dezinfekční prostředků. stejně tak u čistících přípravků, vybavení v lékárniČce a vŠech
ostatních používaných kosmetických prostředků je dodžována doba pouŽitelnosti
uvedená na etiketě.
Seznam dezinfekčních prostředků s náanem, šaží, obsahem, datem spotřeby i výroby,
způsobem použití a poměrem ředění při aplikaci v provozovně je umístěn v technické
skříni. U dezinfekcí je pravidelně srovnáván obsluhou stav reálný se stavem napsaným v
dokumentaci. Stejně je umístěn a kontrolován i seznam vybavení lékárniČek a seznam
čistících prostředků v provozovně.
Příklady používaných dezinfekčních prostředků v plovozovně:
DEsuR-těkutý prostředek pro dezinferČi a čištění ploch 1 1 obsah s ÚČinnostr pr9!!

bakteriím a plknim (5 ml/l I Úody, působení 30 min), jako jednorázová dezinfekce ppvrhg
(10-20 ml/l'I vody,'působení 3Ó min), s účinností proti virům (10 ml/1 l rlody a pŮsobení
Čo min; á s tubeitúlocidní účinností (20 mllL l vody, působení 60 min), Vhodný i pro
dezinfekci předmětů ponořením na dobu expozice. Aplikační roztok se vŽdy míchá_ jen se
studenou pitnou vodou, před aplikací odstraňujeme hrubé neČistoty a po aplikaci se
nestiirá do sucha.
Gutter tekutý alkoholový prostředek pro rychlou dezinfekci povrchŮ obsah 1 l je biocidní
prostředek PT2 (zdravotnicwí a komunální hygiena) se spektrem ÚČinnosti baktericidnÍ,
fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní' a virucidní. PouŽÍvá se neředěný na rychlou
dezinfekci malých ploch a předmětů na místech se alýšeným rizikem ínfekce. Aplikuje se
pomocí rozprašovače 40 ml/m2 rovnoměrně a doba expozice je od 5 min do 15 min.

Lékárnička pruní pomoci je k dispozici a je vybavena dle charakteru poslrytovaný,c!
služeb. obsairuje nápříklad dezinfekci pokožky ve spreji Cutasept F nebo ďní
kapky (oční roztok) ophtalmo-septonex. Doba pouŽitelnosti je vyznaČena na
jednotlivých komponentech lékárničky, které jsou pravidelně kontrolovány.

5. ásnDy osoBní HyGIENy zAMĚsTNANců n ocnRANy
ZDRAVI SPOTREBITELE

o pracovník - obsluha musí pečovat o tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po

ukončení práce u každého klienta si musí omýt ruce v tekoucí teplé vodě s pouŽitírm

mycího, příp. dezinfekčního prostředku a osušit papírovými ruČníky, rovněŽ při

přechodu zpráce nečisté na čistou,
. obsluha vykonává činnost v čistém pracovním oděvu a obuvi a neopouští provozovnu

v pracovním oděvu a obuvi v průběhu pracovnídoby.
. osobní věci, občanský oděv a obuv jsou ukládány v šatně, odděleně od pracovního

oděvu a obuvi. Při náhodné kontaminaci pokožky pracovníka nebo klienta biologiclcým

materiálem (krev) se kontaminované místo dezinfikuje přípravkem s virucidním
účinkem. Dále je třeba zamezit vstupu zvrat s vfiimkou vodícího psa pro nevidomé
osoby nebo psá speciálně vycvičeného pro doprovod osoby se zdravotním postiŽením.

6. z^KNz nĚrrrnÝcn výroruů n všrogrcNÉ poDMíNKy
. Neprovádíme rnýkony na nemocné kůži ani manipulaci s jizvami a mateřshými

znaménky, výkony na sliznicích, očníspojivce a rohovce.
. v provozní místnosti nepřechováváme předměty nesouvisející s uýkonem práce.
. Do provozovny je zamezen vstup nepovoleným osobám a a/řatům s vijimkou

vodícího psa nevidomé osoby a psa speciálně vywičeného pro doprovod osoby
s těžlcým zdravotním postižením.
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7. způsoB zAcnÁzení s pnÁoLEM
. v provozní místnosti kosmetických služeb je použí,vano prádlo, které se dá vwářet a

prát - bavlněné ručníky a bavlněná prostěradla. Nebo jsou používány pomůcky k
jednorázovému použití.

. -pro 
každou klientu je používáno vždy čisté provozní prádlo. Čisté provozní prádlo je

ukládáno v samostatném uzavřeném prostoru odděleně od prádla použitého. PouŽité
prádlo je ukládáno v nepropustném uzavíratelném koši, opatřeném plastovou vloŽkou.
Je práno v domácnosti provozovatelky, odděleně od prádla v domácnosti, při teplotě
90 oC. Sušeno je v sušičce, opět odděleně od prádla z domácnosti a následuje žehlenÍ.

. Dojde-li ke kontaminaci biologiclcým materiálem, je před praním namočeno do
dezinfekčního prostředku s virucidním účinkem.

o pracovní oblečení je ukládáno samostatně v uzavřeném prostoru. Je pravidelně práno
po každém pracovním dni.

8. OCISTA PROSTREDI PROVOZOVNY
. úHid;

Po ukončení obsluhy každého zákaznikaje pracovní místo řádně očištěno.
Úruia všech prostor se provádí bezproŠtředně po znečistění, jinak nejméně jedenkrát
denně na vlhko. Hygienické zařízení se uklízí s použitím dezinfekčnírch prostředkŮ. V
případě kontaminace ploch biologiclcým materiálem se okamžitě místo překryje
papírovou vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním ÚČinkem.
ilo'expozici se místo očistía provede úklid s použitírm dezinfekčního prostředku. Úklid
všech prostorů s použitím dezinfekčního přípravku je prováděn nejméně jednou týdně.
Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny a uloženy
odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařuení. Jsou uloŽeny samostatně
v technické místnosti v uzamykatelné technické skříni.

o seznam úklidových prostředků je umístěn v technické skříni a pravidelně
kontrolován obsluhou s reálným stavem v provozovně. V seznamu jsou Úklidové
prostředky řádně označeny a popsán jejich způsob použití a jejich účinnost dále je
uveden i datum spotřeby jednotlirných prostředků. Jsou využívany prostředky na mytí
a leštěnívinylových podlah, dále na čištění a leštění skla a dřeva, tekutý čistiČ záchodŮ,
písek na čištění koupelen a kuchyní a v neposlední řadě tekutá dezinfekce Sanitol na
čištění podlah nebo nábytku v rozprašovači. V téměř každé místnostijsou zapnuty po
většinu dne difuzéry SILVERCREST SAD 12 82 s přfjemnou vŮni, Keré zulhČují a
aromatizují rrzduch.

Komunální odpad:
Komunální odpad je ukládán do odpadkové nádoby s víkem (odpadkorný koš).
Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně lx denně s následnou očistou a dezinfekcÍ.
Komunální odpad je ukládán do popelnice, Kerá je jedna pouze pro naŠi provozovnu
a odvážen dle svozového plánu. Svoz komunálního odpadu zajišťuje spoleČnost
IpoDEc-ČIstÉ uĚsro, d.s., se sídlem Bešťákova 457, L82OO Praha 8, tel: 493 647
931, email: ipodec@mariuspedersen,cz a to jednou týdně,
Nebezpďný (zdravotnický) odpad :

Mezi tento druh odpadu patří například použité jehly a další zdravotnický odpad nebo
odpad kontaminovaný biologickým materiálem. Na nebezpečný odpad je zajiŠtěna v
provozovně speciální tlustostěnná krytá nádoba, odpad je tak uložen mimo odpad
komunální, Nebezpečný odpad je do nich uložen a bez další manipulace odvezen
k likvidaci. Odvoz, nakládání i následnou likvidaci nebezpečného (zdravotnického)
odpadu zajišťuje odborná firma na základě svozového plánu. Tato likvidace

Hygi*nická stanice h|.m. Frahy
pobočira Praha-SEVER

Měšická 646, 190 21 Praha 9

tel,286 883 001 (HK)
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nebezpečného odpadu je prováděna na základě smlouvy o sběru, odvozu a lil§/idaci
nebezpečných odpadů a to 1x měsíčně.

Osoba odpovědná za provozi Lucie Madunická
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