
ПРЕПОРУКЕ ЗА КОЗМЕТИЧКE САЛОНE, 

САЛОНE ЗА ПЕДИКИР И МАНИКИР, 

САЛОНE ЗА ТЕТОВАЖУ И САЛОНE ЗА МАСАЖУ 

 

 

 

 

1. Ограничити број корисника услуга који 

истовремено бораве у салону на максимално двоје, 

при чему се мора одржавати прописано растојање од 

најмање два метра.  

 

2. Пријем корисника услуга обављати путем 

заказивања како би се остварила временска дистанца 

између корисника. 

 

3. Запослени треба да носе маску тако да маска 

прекрива нос, уста и браду и да користе заштитне 

рукавице. Пре пријема и почетка рада са новим клијентом запослени мора обавити 

замену рукавица.  

 

4. Корисници услуга морају носити маске уколико услуга не подразумева третман лица. 

 

5. Сви запослени и корисници услуга треба да практикују одговарајуће мере хигијене 

руку – прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или да користе 

средство за дезинфекцију на бази 70% алкохола. 

 

6. На уласку у салон поставити дезобаријеру – сунђер или крпу натопљену 

дезинфекционим средством на бази хлора у складу са упутством произвођача. 

 

7. На уласку у салон обезбедити дозер за дезинфекцију руку (пожељно бесконтактни) и 

јасно истакнуто обавештење о обавези дезинфекције руку при уласку. 

 

8. После сваке муштерије обавити дезинфекцију радног места, столице, опреме и 

прибора који је коришћен, као и стерилизацију опреме и прибора који се иначе 

примењује и током редовних процедура. 

 

9. У тоалетима обезбедити сапуне и папирне убрусе и спроводити редовну дезинфекцију 

површина. 

 

10. Обављати редовну дезинфекцију свих радних површина, подова, ручица и квака 

неким од препоручених регистрованих дезинфекционих средстава према приложеном 

упуству произвођача. 

 

11. За сваку муштерију користити једнократне чисте убрусе, капе, огртаче или чисте 

пешкире, прекриваче, капе, огртаче и слично који су прошли третман прања на 

температури од најмање 60 °C. 



 

12. Често проветравати просторије и омогућити континуирани проток ваздуха без 

коришћења вештачке вентилације. 

 

13. На радним местима за маникир и педикир поставити фиксне или мобилне параване од 

плексигласа између запосленог и корисника услуга. Током трајања епидемије COVID-

19, не препоручује се обављање масаже лица, као ни употреба шминке за лице 

(услужно шминкање) и екстензија трепавица.   

 

14. Часописе уклонити из салона. Корисници услуга могу користити само своје часописе. 

 

15. Осигурати надзор над здравственим стањем запослених. Запослени треба свакодневно 

пре доласка на посао да мере температуру и проверавају да ли имају неки од 

симптома COVID-19. У случају појаве ових симптома запослени треба да се јави 

надређеном и не долази на посао док не добије инструкције свог изабраног лекара у 

дому здравља. 

 

Напомена: Препоруке су подложне изменама у зависности од промене 

епидемиолошке ситуације. 

 


