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اولفصل

تعاریف
:اصطالحاتی که در این دستورالعمل بکار رفته به شرح ذیل میباشد: 1ماده

.گیردمیانجامپیراستنهدفباگردنوصورتسر،رويبرماهرفردیکتوسطکهاعمالینوعهر: آرایشگري-
توصیه هاي ایمنی حفاظت فردي

.باشدپوستداخلبهیا نفوذبرشبهقادرکهبرندههايتیغهیاتیزنوكنقاطدارايهايدستگاهیااشیاءهرگونهبه:تیزنوكوسایل-
گرددمخاطیغشايپوست یاشدنپارهشدن،سوراخبریدن،باعثکهعمديغیریاعمديفرایندهرگونه:پوستبهنفوذکننده-
.گرددمیاطاق)( پوستاپیدرمیسیهالبهرنگدانهانتقالفرایندبه:پیگمنتیشنمیکرو-
نمیبینازراآنهاهمهاما لزومادهد،میکاهشبیجانسطوحرويبرراهامیکروارگانیسمازتوجهیقابلتعدادکهفرایندي:گندزدایی-

.برد
.گردندپوستشدگیسوراخیاپارگیبریدگی،موجبتوانندمیکهاقالمی:برندهوتیزنوكپسماند-
آرایشیآشامیدنی،خوردنی،موادقانون13مادهاصاحقانوناجرایینامهآیینمطابقکهاستگواهیبهداشتیپروانه:بهداشتیپروانه-
.گرددمیصادرمعینمدتبرايوزارتتوسطبهداشتیو
تابعهپزشکیعلومهايدانشکدهوهادانشگاهپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،وزارتوزارت : -
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دومفصل 

فرديبهداشت
پیش نیاز:

الزامیست.گذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی و اخذ کارت معاینه پزشکی معتبر براي انجام فعالیت تاتو 
ي انجام فعالیت هایی نظیر تاتو(میکروپیگمنتیشن) و امثال آن  باید داراي گواهینامه معتبر پایان دوره هاي آموزشیکلیه کارکنان برا

از آموزشگاه بهداشت اصناف باشند.

کارکنانبهداشت فردي-
وبهداشتکارتبایدبه کارشروعازقبلاندشدهاستخدامتازهکهافراديیافصلیووقتپارهموقت،دائم،ازاعممشمولکارکنانهمه-

.نماینددریافترااصنافبهداشتآموزشگاهازآموزشیدورهپایانمعتبرنامهگواهینیز
تلقیبهداشتینقصعنوانبهنباشندآموزشیدورهپایانمعتبرنامهگواهییامعتبربهداشتکارتدارايمشمولکارکنانهمهچنانچه-

.گرددمی
. هستندمستثنی2ماده1- 2بندشمولازندارندمستقیمارتباطمشتريباکهآننظایرودارصندوقماننداشخاصی:1تبصره

.استالزامیفعالیتانجاممحلدراصنافبهداشتآموزشگاهمعتبرگواهینامهومعتبربهداشتکارتوجود-
سپريراخدماتنوعبامرتبطآموزشیهايدورهبایدهستندمیکروپیگمنتیشن)( نظیرمشتريبهویژهخدماتارائهمسئولکهافرادي-

.نمایندکسبرامرتبطآموزشیدورهمعتبرنامهگواهیونمایند
.باشدسامانهدرمعتبررهگیريکددارايبایدصادرهآموزشیدورهگواهینامهوبهداشتیکارت-
. باشدوزارتدستورعملمطابقبایدآناعتبارمدتوآموزشیدورهگواهینامهوبهداشتکارتصدورضوابط-
.نماینداقدامآنتمدیدبهنسبتاعتبارمدتانقضايازپسهستندموظفکارکنان-
کاربهمشغولتوانندمیپزشکازمتالسگواهیباوئمعالرفعودرمانازپسفقطباشندمسريبیماريیکبهالمبتچنانچهکارکنان-

. شوند
تخلیهباعثکهايبه گونهگردند،مزمنبینیریزشآبیاسرفه،عطسه،نظیرعالئمیباهاییبیماريمبتال بهکهصورتیدرکارکنان-

.گیرندقرارافرادبامستقیمتماسمعرضدرنبایدشود،دهانیابینیچشم،ازترشحات
ارائههنگامبایدهستند،آنامثالوپوستناخن،کچلیچرکین،جوشباز،زخمنظیرپوستیضایعاتبهالمبتکهصورتیدرکارکنان-

. باشندداشتهمستقیمتماسمشتريبانبایدنیستدستکشازاستفادهامکانکهصورتیدر.نماینداستفادهدستکشازمشتريبهخدمات
مصرفیکباردستکشمشتري ازباتماسهنگامکارکنانبایدباشدشپشبهآلودهیاپوستیهايعفونتبهمشکوكمشتريچنانچه-

.شودووگندزداییتمیزمتوسطسطحگندزدايباخدماتارایهازپسبالفاصلهمشتريبامرتبطتجهیزاتوابزارونماینداستفاده
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مشتريوگرددمشتري خودداريبهخدماتارایهازبایدپوستیبیماريوجودیامشتريسررويبرآنتخموشپشرویتصورتدر-
.نمایدمراجعهپزشکبهبیماريشدنبرطرفجهت

.نمایندتزریقراهپاتیتواکسنهستندارتباطدربرندهوتیزنوكوسایلباآرایشگاهدرکهکارکنانیگرددمیتوصیه-
رنگدانه ها از پوست به عنوان اولین سد دفاعی بدن در مواجهه با میکروارگانیسم ها، به دلیل کار پیگمنتر با سوزن و عبورواکسیناسیون:

الزامی می باشد.با نظر پزشک Bهپاتیتانجام واکسیناسیون 
:Bشیوه استفاده از واکسن هپاتیت 

یه می می گردد. توصB((HBSAb)درصد موارد به ایجاد ایمنی (ترشح آنتی بادي ضد هپاتیت 95در سه نوبت تاBتزریق واکسن هپاتیت 
.اندازه گیري گرددتیتر آنتی بادي گردد تا سه ماه پس از کامل شدن نوبت هاي تزریق واکسن 

مرتبه دوم یک ماه پس از تزریق واکسن اولیه و مرتبه سوم شش ماه پس از تزریق مرتبه اول.مرتبه اول؛
و ترشح آنتی بادي نیاز به تزریق دوز یادآور Bسال پس از تزریق واکسن هپاتیت 12نتایج مطالعات متعدد نشان داده است که حداقل تا 

نیست.

وسایل حفاظتی مناسب
کارکنانلباسبهداشت

نماینداستفادهفعالیتنوعبامتناسبتیره)روشن (غیررنگباتمیزروپوشازبایدکارهنگامکارکنان.
میباشنداختصاصیاستحماموشستشونظافت،وسایلداشتنبهموظفکارمحلدراستحمامصورتدرکارکنان.
باشندشخصیوسایلنگهداريبرايمشخصمحلدارايبایدکارکنان.

دستکشازاستفادهبهداشت
پوستکهزمانیتاوروتینحالتدرمشتريبهخدماتارائهومعمولیهايفعالیتبرايمصرفیکباردستکشازاستفاده

.نداردضرورتیاستسالممشتري) و(آرایشگر
گرددنمیتوصیهدستشستشويبرايجایگزینیکبعنواندستکشازاستفاده.
گرددتعویضمشتريهربهخدماتارایهازبعدبایدنمایندمیاستفادهنخیدستکشازخدماتارایهبرايکارکنانچنانچه.

:نماینداستفادهدستکشاززیرموارددربایدکارکنان
داردوجودبدنترشحاتسایریاوخونبادستآلودگیامکانکههنگامی  .
بدنمایعاتسایریاخونبهآلودهتجهیزاتووسایلحملهنگام.
ناسالمیادیدهآسیبپوستبادستتماسهنگام.
شیمیاییموادباتماسهنگام
گردداستفادهتمیزدستکشیکازمشتريهربرايوگرددتعویضمشتریانبینوبودهمصرفیکباربایددستکش.
خودداريتمیزسطوحیاابزاربادستکشتماسازوگرددتعویضبایدمشتريیکبرايخدماتاتمامازبعدفاصلهالبدستکش

.گردد
شودشستهصابونوآبباهادستبایدهادستکشدرآوردنازبعدفاصلهالب.
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گردددفعپسماندسطلدربایدوگرددشستهیااستفادهمجددنبایدمصرفیکبارهايدستکش.
:بندپیش

استفادهآبضدبندپیشازدارد،وجودبدنمایعاتوخونترشحات،باروپوشآلودگییاپاشیدناحتمالکهموارديدربایدکارکنان
.نمایند

: ماسک
بیماریهايبروزهنگامدریادارندقرارذراتوشیمیاییموادیامایعاتوخونترشحات،پاشیدنمعرضدرکهموارديدربایدکارکنان

. نماینداستفادهماسکازتنفسیواگیر
:صورتحفاظ

.گردداستفادهصورتمحافظازداردوجودمخاطیاچشمداخلبهترشحاتسایریاخونپاشیدناحتمالکهصورتیدرگرددمیتوصیه

:دست هابهداشت
:بشویندراخودهايدستزیرموارددربایدکارکنان
مشتريبهخدماتارائهازقبل
خدماتنوعتغییریامشتريهربهخدماتارائهاتمامازپس
-داردوجودمخاطیاپوستشدنسوراخامکانکهتهاجمیاقداماتانجامازقبل
بدنمایعاتسایریاخونباتماسازبعد
آلودگیبهمشکوكتجهیزاتوابزاریابدنمایعاتسایریاخونبهآلودهتجهیزاتیاابزارباتماسازپس
هادستکشدرآوردنازبعدوقبل
خدماتارائهحیندردسترويبرآنامثالوترشحاتوخونیاآلودگیرویتهنگام
استمانعالبدستکنندهضدعفونیهايمحلولازاستفادهنداردوجوددسترويبررویتقابلآلودگیکهزمانی .
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فرديحفاظتی وسایلپوششاستفاده از 
از انتقال عوامل بیماریزا الزم است از وسایل حفاظت به منظور پیشگیريو کاربران آرایشگاه ، کارکنان سالن هاي زیبایی و در 

استفاده نمایند.حولهشامل روپوش، دستکش، پیش بند و ماسکفردي 
شدن و آستین آن بلند و تا روي ساعد را ، یقه گرد و قابل بسته نبا رنگ روش، در هنگام کار باید روپوشلباس مناسب: -

بالفاصله تعویض گردد.،بپوشاند، در صورت آلوده شدن روپوش با خون
را ا باید از روي بینی تا زیر چانهاستفاده می شود. ماسک همناسب براي حفاظت صورت در مقابل ترشحات از ماسک ماسک:-

اي هر مشتري باید تعویض گردد. استفاده از ماسک براي جلوگیري از آلودگی برهمچنین بپوشاند و در صورت خیس یا آلوده شدن و 
در مواردي که کارکنان آرایشگاه در معرض پاشیدن ترشحات، خون و مایعات بدن به صورت قرار دارند و فیزیکی است تا میکروبی.
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ها انواع مختلفی دارند. ماسکهاي جراحی یا در مواقعی بروز بیماریهایی مثل آنفوالنزا باید از ماسک استفاده شود. ماسک 
پرکاربردترین ماسکها هستند، این ماسکها دهان و بینی فرد را پوشانیده و از ورود مایعات و مواد ذره اي جلوگیري می کند، اما در 

با فرد بیمار الزم نیست و مقابل بیماریهاي منتقله از هوا حفاظت کامل ایجاد نمی کنند.. براي انتقال این نوع بیماریها، تماس نزدیک 
تنها تنفس کوتاه مدت در اتاق مشترك با فرد بیمار ممکن است موجب انتقال بیماري شود.براي جلوگیري از بیماریهاي منتقله 

توسط هوا باید از ماسک شود
شایانی کمکبه جلوگیري از انتقال فیزیکی آلودگی،پوشش موي سر در هنگام کار هم براي پیگمنتر و هم براي مشتريکاله:-

می نماید. لذا استفاده از کاله یکبار مصرف که براي هر مشتري تعویض شود توصیه می گردد.
الزامی می باشد. دستکش التکس می بایست در حین انجام کار استریلاستفاده از دستکش التکس یا ونیلدستکش:-

هاي دستکشپس از استفاده در کیسه پسماند مطابق با ضوابط دفع گردد.ل پزشکی تولید شده باشد.بهداشتی بوده و براساس اصو
غیر استریل (التکس، وینیل یا نیتریل) در اندازه مناسب باید همواره در دسترس باشند تا در مواقع ضروري استفاده شوند.اگر استفاده 

انواع دیگر دستکش استفاده کرد. بعد از درآوردن دستکش باید دستها را با آب از دستکش التکس حساسیت ایجاد می کند ، باید از 
و صابون شستشو داد یا از ماده الکلی ضدعفونی کننده پوست استفاده نمود.

هندپیس و یونیت می بایست واجد کاور استریل بوده و براي هر مشتري تعویض گردند.کاور هندپیس و کاور یونیت:-
لزومات حفاظت فردي شامل کاله، دستکش، کاور هندپیس و یونیت و ... تحت عنوان کیت استریل مجموعه متوجه:

وبراي هر فرد اختصاصی  مورد استفاده قرار گیرد. میکروپیگمانتاسیون در دسترس می باشد.

نکات قابل توجه بهداشت فردي براي مشتریان
اطالع از عادات، سوابق بیماري هاي قبلی و آلرژیک مشتري امري :ثبت و نگهداري سوابق بیماري، آلرژي و ... مشتري
تري قبل از کار در شمHistoryلذا اکیداً توصیه می گردد سوابق مهم و بسیار مفید در چگونگی مواجهه با مشتري می باشد.

د مشتري و کارفرما رسانده شود.وفرم  مذکور به تایی.گرددمنظور طراحی و تهیه گردیده است ثبت همینکاربرگ هایی که قبالً به 

عوامل ارگونومیک در آرایشگاه ها
عضالتی در بین آرایشگران بخصوص در اندامهاي باال تنه بسیار باالست. بطوریکه از بین شکایات مربوط به آسیب -اختالالت اسکلتیشیوع 

درصد این شکایات 30درصد مربوط به بازو، گردن و شانه ها و 40هاي جدي اسکلتی، عضالنی آرایشگران، برآورد می گردد که حدود 
ع باالي اختالالت اسکلتی، عضالنی ناشی از پوسچرهاي نامطلوب کاري ، حرکات تکراري و گاهی همراه با فشار مربوط به کمر باشد. شیو

دستان و انگشتان است. در بسیاري از وظایف روزانه آرایشگران، کارکردن طوالنی مدت در وضعیتی است که دست ها در ارتفاع باالتر از 
کمر و گردن خم می باشند. این گونه وضعیت قرار گیري، بار ایستایی را به عضالت گردن و شانه شانه ها نگه داشته می شوند و پوسچرهاي 

وارد می آورد و باعث خستگی عضالنی می گردد. بعالوه در کارهایی از قبیل شستشو، کوتاه کردن و آرایش مو، ساعد و مچ هاي دست داراي 
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شوند واین کار خطر اختالالت مربوط به تاندون یا نشانگان مجاري مچ دستی (سندروم پوسچرهاي نامطلوب بوده و اغلب باال نگاه داشته می 
را افزایش می دهد، (فقدان تجهیزاتی مانند سشوار، قیچی که با توجه به معیارهاي ارگونومیک طراحی نشده باشند در بروز تونل کارپ)

موثر می باشند.)                                چنین خطراتی

عالئماینشودمیشروعانگشترانگشتازنیمیووسط، سبانه،شستانانگشتشدنمورموروحسیبیباکارپتونلسندرمعالئم
)آیدنمیبوجودکوچکانگشتدرهرگزعالئماین( .برودبینوازکنندپیداشدتايدورهبصورتاستوممکنکنندمیبروزبتدریج

ریسک فاکتورهاي ارگونومی در آرایشگاه ها 
تعداد زیادي از آرایشگرهاي ماهر، سندرم استفاده مفرط شغلی در گردن، شانه ها، دستها و مچ دستان را تجربه کرده اند. سندرم استفاده 
مفرط شغلی، یک عبارت تجمعی براي مجموعه اي از شرایط شامل آسیب، درد و ناراحتی در ماهیچه، تاندونها، یا بافتهاي نرم دیگر تعریف 

اهیچه ها و تاندونها قادرند با دوره هاي استراحت مشخص و داشتن تنوع در وظایف محوله، خود را باز یافت کنند. آسیب هاي شده است. م
استفاده مفرط شغلی می تواند جدي و باعث تقلیل عضالت شود. 

ث کاهش درآمد و نیز افزایش هزینه افرادي که از این گونه آسیب ها رنج می برند نیازمند مرخصی استعالجی می شوند که ممکن است باع
هاي زندگی روزمره شود. همچنین غرامت شاغلین شاکی براي این نوع آسیب ها می تواند هزینه زا باشد. 
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سندرم استفاده مفرط شغلی، اغلب در دوره هاي طوالنی مدت و با گذشت زمان توسعه می یابند. 
ود اگر چه فعالیت هاي غیر شغلی نیز می تواند مرتبط با این سندرم باشد. شرایط این سندرم در اثر وظایف شغلی وخیم تر می ش

عالئم اولیه سندرم استفاده مفرط شغلی شامل: 
مفاصلوسستیالتهاب
عضالتگرفتگی
عضالنیضعف
 خستگی
 احساس گرما و سرما
 درد  و سوزش
 بی حسی و مورمور شدن
حرکتدامنهکاهش

تعدادي از ریسک فاکتورها در وظایف و یا مشاغل که باعث سندرم مفرط شغلی می شود شناخته شده است. زمانی که این ریسک فاکتورها 
با یکدیگر ترکیب می شوند، ریسک آسیب ها به شدت افزایش می یابد. این ریسک فاکتورها شامل: 

پوسچرهاي نامطلوب تکراري .1
حرکات تکراري .2
گرفته شده یا تحمیل شده تکراري نیروي به کار .3
بکارگیري نیروي زیاد .4
مواجهه با ارتعاش .5
شرایط محیطی کار .6
سازماندهی کار .7

پوسچرهاي نامطلوب یا تکراري 1
پوسچرهاي نامطلوب باعث ایجاد ناراحتی در بخشهایی از بدن می شود که در حین کار و در اثر شرایط نامطلوب کاري ایجاد می شود. این 

عضالنی می شود. -سچرهاي نامطلوب باعث ناراحتی و در ناحیه مفصل یا ماهیچه شده که در نهایت منجر به اختالالت اسکلتیپو
در آرایشگران تعدادي از پوسچرها مشاهده می شود که در حین کار ممکن است باعث ناراحتی در اندام درگیر با کار می شود ودر دروه هاي 

در مفصل یا ماهیچه می شوند. طوالنی مدت، باعث آسیب 

پوسچرهاي نامطلوب شامل: 
درجه، می تواند باعث کشیدگی در 20خم شدن گردن: کارکردن با گردن چرخیده یا خم شده رو به جلو یا اطراف یا زوایاي بیش از 

عضالت گردن شود. این حالت در شرایطی که بصورت تکراري ایجاد شود، باعث تشدید شدن ناراحتی در ناحیه گردن می شود در دوره هاي 
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حیه گردن و شانه می تواند سفت وسخت شود و در نتیجه این عامل باعث دردناکی مزمن عضالت گردن و شانه طوالنی مدت، عضالت در نا
می شود. 

باالي شانه : آرنج قرار گیري 
ی این پوسچر در اثر کارکردن با دستان یا آرنج ها ي باالي شانه ایجاد می شود . نگهداشتن دست ها باالي شانه بدون هیچ گونه ساپورت، م

تواند منجر به درد در عضالت گردن، شانه و کمر و بازوها شود. 

مچ و انگشتان خم شده : 
کارکردن با مچ، دستان و انگشتان که در هر جهتی بصورت وسیع خم شده اندمی تواند مشکل زا باشد. بویژه زمانی که در حین کار نیاز به 

این دو باشد براي مثال ، برداشتن یا گرفتن اشیاء (قیچی، موچین، فرکردن مو) که با نیروي زیاد دست و یا حرکات تکراري و یا ترکیبی از 
نیروي زیاد و حرکات تکراري همراه هستند. 

مچ دست و انگشتان خمیده در دراز مدت باعث اختالل و درد می شوددستها باالي شانه،
کمر خم شده 

در ماهیچه هاي کمر می شود. خمیدگی درددرجه باعث 20بطور مشابه، کار کردن با کمر خم شده یا پیچیده به طرفین با زاویه بیش از 
بیش از حد باعث افزایش فشار بر روي دیسکها در ستون فقرات می شود.
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.شودمیفقراتستوندردیسکهارويبرفشارافزایشپیچش و خمش کمر باعث

حرکات تکراري –2
با 2حرکات تکراري مربوط به یک عملکردي می شود که حرکات بصورت تکراري و مداوم با حداقل تنوع یا هیچ گونه تنوعی براي بیش از 

ثانیه در هر بار تعریف می شود. این 30در هر دقیقه تکرار می شود. حرکات ثابت و یکنواخت به معنی نگه داشتن پوسچر براي بیش از 
ضعیت بایستی به صورت مداوم براي حداقل یک ساعت انجام شود تا به عنوان یک حرکت تکراري در نظر گرفته شود. و

فشار یا نیروي تکراري –3
این ریسک فاکتور به فشار یا نیروي تکراري که کارگران جهت انجم انواع وظایف خود انجام می دهند، مربوط می شود به عنوان مثال بلند 
کردن اجسام سنگین یا فشردن تجهیزات مثل برس کشیدن در حین سشوار زدن، فر کردن یا گرفتن دستگاه براي حالت دادن مو یک نوع 

ط به استرین هاي تماسی است که در حین کار به بخشی از بدن در اثر انجام وظیفه فشار وارد می کند. به عنوان مثال، دیگري از فشار مربو
استفاده از قیچی در حین انجام وظیفه که منجر به فشار به انگشتان دست می شود و در طول روز این وظیفه بارها تکرار می شود. 

مواجهه با ارتعاش -4
وند مواجهه با ارتعاش می تواند بر روي بخشهایی از بدن اثر بگذارد بعنوان مثال در هنگام استفاده از سشوار، دستها با ارتعاش مواجهه می ش

که به عنوان ارتعاش دست / بازو شناخته می شود. در این نوع از مواجهه ، ارتعاش به دست/ بازو منتقل شده و می تواند باعث احتالل در 
ان خون و اکسیژن شود و یا منجر به آسیب در رگها و تاندون هاي دست و نواحی دیگر شود. جری
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طراحی ارگونومیکی یک سالن ایمن–5
هدف اصلی در طراحی ارگونومیک سالن و چیدمان تجهیزات آرایشگاه این است که عوامل ریسک مرتبط با سندرم استفاده مفرط، نظیر 

. کات تکراري و مداوم و کاربرد نیروي زیاد را حذف کرده یا کاهش دهدپوسچر نامطلوب بدن، حر
برخی از راهکارهاي عملی پیشنهادي که می تواند در دستیابی به این هدف به شما کمک کنند عبارتند از : 

حی محیط کار اطر
کوتاه کردن مو، مدل دهی، شستشو تهیه میزکار، میزهاي پذیرش، صندلی مشتریان، سینک دستشویی (براي فعالیت هایی نظیر

و غیره) با ارتفاع مناسب (راحت) و زیرپایی و صندلی هاي قابل تنظیم براي نشستن.ثبت نوبتبا شامپو و 
سر هدف از تغییر ارتفاع صندلی ها، جلوگیري از پوسچر نامطلوب بدن (براي مثال کار کردن بازوها باالتر از ارتفاع شانه یا خم کردن مداوم 

سانتی متر باالتر از آرنج آرایشگران باشد (پایین نگه داشتن آرنج خود در نزدیکی 20ه جلو در هنگام کار) است. بهتر است سر مشتریان، ب
بدن، خستگی ماهیچه اي را در شانه ها و ناحیه گردن کاهش خواهد داد ) 

 محیط کار را طوري مرتب کنید که کارها، مواد (شامپوها، تهویه، رنگ ها و غیره) تجهیزات (قیچی ها، سشوارها و غیره) و کنترل
ها به سادگی در دسترس باشند و نیازي به دراز کردن دست یا پیچاندن آن نباشد. 

فراهم کنید تا به سادگی بتوان صندلی ها را دسترسی و فضاي کافی پیرامون صندلی مشتریان، سینک دستشویی و جاي شامپو
جابجا کرد. 

 .اشیاء، مواد و ابزار پراستفاده و سنگین را بین ارتفاع زانو و شانه قرار دهید

ابزارها و تجهیزات 
 قیچی، سشوار، گیره هاي مدل دهی و دستکش هایی را خریداري کنید که استفاده از آن ها ساده و ایمن باشد. این تجهیزات باید

داراي طراحی ارگونومیک باشند تا از وضعیت نامناسب دست/ بازو و نیروي بیش از حد براي استفاده جلوگیري کنند (ابزارهاي 
ل سشوارها، اتوهاي فر کردن و غیره باید داراي اندازه، شکل و وزن مناسب باشند، به سادگی دستی براي فعالیت هاي تکراري مث

قابل گرفتن باشند و براي استفاده کردن نیازي به نیروي بیش از حد نداشته باشند ) 
ا، گیره هاي مدل از نگهداري منظم قیچی ها اطمینان حاصل کنید تا کوتاه کردن مو راحت انجام شود. به طور مشابه سشواره

دهی و غیره باید به منظور استفاده راحت به طور منظم نگهداري شوند و خطر برق در آنها بررسی شود (برق گرفتگی در اثر سیم 
هاي فرسوده ) 

رنگ هاي میکروپیگمنتیشن
استفاده از رنگ هایی که انتخاب رنگ مناسب در میکروپیگمنتیشن جهت آرایش دائمی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در صورت

براساس اصول بهداشتی تولید نشده اند، سالمتی افراد با مخاطره جدي مواجه خواهد شد. براساس متد میکروپیگمنتیشن، رنگدانه ها 
به. گردندمنتقلپوستدرمیسالیهبهوکنندعبور–اپیدرم–می بایست توسط کارتریج هاي استریل از اولین سد دفاعی بدن 

.باشدمیاهمیتحائزبسیارزاسرطانموادهرگونهازبودنعاريوسمیتعدمرنگ،بودناستریلازاطمیناندلیلهمین
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 ،باید خاطر نشان کرد که رنگ هاي بهداشتی و استاندارد به دلیل رعایت اصول زیست سازگاري و عدم آلودگی و عدم سمیت محصول
جهت تولید آنها از فلزات سنگین و مواد فاقد استاندارد استفاده شده است ماندگاري کمتري ممکن است در مقایسه با رنگ هایی که 

داشته باشند، اما باید توجه داشت در ازاي ماندگاري بیشتر رنگ، مشتري چه بهاي گزافی را پرداخت خواهد نمود.
 مهم توجه داشت که رنگ، داراي تائیدیه از مراجع حال براي تشخیص رنگ ایمن و بهداشتی از سایر رنگ ها می بایست به این نکته

ذي صالح همچون وزارت بهداشت هر کشور باشد که مصرف کننده، چه فردي که میکروپیگمنتیشن براي او انجام می گردد و چه 
پیگمنتر (اجرا کننده میکروپیگمنتیشن ) هر دو می بایست به این موضوع بسیار مهم توجه ویژه اي داشته باشند.

ازماندهی کار و روش هاي کاري س
 تا جایی که امکان دارد براي ایجاد تنوع در فعالیت ها( ترکیبی از فعالیتهاي تکراري و غیرتکراري) نوبت ها را براي همه کارکنان

ت ثبت کنید، که طبیعتاً عوامل رسک را کاهش می دهد اگر امکان تنوع بخشی یا چرخش در کار وجود ندارد زمان هاي استراح
متناوب و کوتاه را ایجاد کنید. مطمئن شوید که از این زمان هاي استراحت استفاده می شود. 

به منظور مدیریت زمان براي انجام هر یک از وظایف آرایشگري، الزم است زمان انجام وظایف را براي هر یک از کارکنان تعیین کنید و 
جام کار و سختی کار تعیین کنید. مطمئن شود هر یک از وظایف متناسب با قابلیت زمان چرخش یا نوبت کاري را با توجه به مدت زمان ان

هاي فیزیکی و روانی کارکنان هستند.
اگر کار نیازمند حرکات دقیق و مناسب است مطمئن شوید که فعالیت کمی باالتر از سطح آرنج انجام می شود و روشنایی کافی است اگر 

وان است ( براي مثال، شستشوي مو، ماساژ سر) مطمئن شوید که فعالیت کمی پایین تر از سطح آرنج کار نیازمند قدرت ماهیجه اي فرا
انجام می شود. مطمئن شوید که کارگران، عوامل خطر مرتبط با سندرم استفاده مفرط را درك می کنند و به اندازه کافی در خصوص عوامل 

آموزش دیده اند. صحیحکاريهايروشزمینهدربویژهخطر و

روش جلوگیري از صدمات شغلی سندرم استفاده مفرط مستلزم موارد زیر است : 
حذف ریسک در مرحله اول با طراحی ایمن سالن، به کارگیري روش هاي کاري، فرایندها، ابزارها، تجهیزات و محصوالت ایمن
 انجام شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و حذف یا اجراي کنترل عوامل شناخته شده ایجاد کننده سندرم، معیارهاي کنترل باید پس از

رجوع شود) 2پیوست مدتی بررسی شوند تا مشخص شود آیا عوامل ریسک جدیدي اضافه شده است یا خیر؟ (به 
پیوست ها و شرایط کاري مناسب و استفاده صحیح از ابزارها به کارکنان (به ارائه آموزش و اطالعات رفع عوامل ریسک سندرم، روش

رجوع شود) 2
 شودرجوع4پیوستبه(انجام حرکات کششی مناسب براي اندامهاي درگیر با کار مثل گردن، شانه، مچ دست(

ارزیابی و مدیریت ریسک 
مدیریت ریسک، رویکردي منطقی و گام به گام است که در صورت پیگیري می تواند آسیب ها، ناراحتی و بیماریهاي ناشی از کار را کاهش 
بدهد. همیشه باید تالش شود تا تمام فعالیت هاي خطرناك شناسایی و ارزیابی شود و با انجام اقداماتی به حذف یا کنترل خطر پرداخته 

نان از دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز است یک ارزیابی مجدد از اقدامات انجام شده، حاصل شود. شود. براي اطمی
ارزیابی خطر باید با مشارکت کارفرما و از طریق مشورت با کارشناس بهداشت حرفه اي انجام شود.نکته :
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چگونه ارزیابی خطر را انجام دهیم ؟
ارزیابی میزان خطر، فرایندي است براي ارزیابی خطرات ناشی از محیط کار که بر ایمنی و سالمت کارکنان تاثیرگذار است. ارزیابی میزان 
خطر، بررسی مرتب تمامی جنبه هاي کار محوله است بطوریکه عواملی که می تواند سبب جراحت یا آسیب شود حذف گردد و اگر خطرات 

جوي اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی دیگر پرداخته شود تا بتوان این خطرات را کنترل کرد. براي اکثر واحدهاي حذف نشدند، به جست
صنفی، به ویژه واحدهاي تجاري کوچک و متوسط، بهتر است که ارزیابی خطر  در پنج مرحله صورت می گیرد این مراحل شامل : 

خطر قرار دارند. مرحله اول : شناسایی خطرات و افرادي که در معرض 
پیدا کردن عواملی که احتمال دارد در حین کار باعث ایجاد خطر شوند و شناسایی کارکنانی که ممکن است در معرض آن خطرات قرار 

عوامل مخاطره آمیز لیست شده اند که می توان از آنها جهت شناسایی عوامل زیان آور در آرایشگاهها استفاده کرد) 1در پیوست گیرند( 

مرحله دوم : ارزیابی و اولویت بندي کردن خطرات 
از یک با استفاده3(در پیوست شان پیش بینی خطرات موجود (شدت و احتمال خطر ممکن) و اولویت بندي کردن آنها به ترتیب اهمیت 

ماتریکس می توان ارزیابی و اولویت بندي ریسک را انجام داد) 

دامات پیشگیرانه مرحله سوم :  تصمیم گیري درباره اق
شناسایی اقدامات مناسب به منظور رفع و کنترل خطرات 

مرحله چهارم :  انجام اقدامات الزم 
رانه لیست یپیشگ، برخی از اقداماتBو بخش 1در پیوست اولویت بندي شده (اجراي اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی از طریق برنامه اي 

شده اند که می توان از آنها استفاده کرد) 

مرحله پنجم : نظارت و بررسی 
ارزیابی باید به صورت  پیوسته انجام شود تا از به روز بودن آن اطمینان حاصل شود. 

مراحل ارزیابی ریسک -
مرحله اجرا کرد بهترین معیار کنترل، معیاري است که بیشترین حفاظت و ایمنی را در برابر یک 10فرایند ارزیابی ریسک را می توان در 

عامل زیان آور فراهم کند و استفاده از آن را عملی سازد. 

گانه ارزیابی خطر 10مراحل 
تصمیم بگیرید چه کسی ارزیابی را انجام خواهد داد.–
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این فرد می تواند مدیر یا فرد آرایشگر باشد این فرد به عنوان هماهنگ کننده جهت ارزیابی خطر با کارکنان مشورت می کند و مسوول 
یادداشت برداري و گزارش دهی اطالعات است. الزم به ذکر است جهت ارزیابی دقیق و علمی الزم است از یک کارشناس بهداشت حرفه اي 

استفاده شود.
لیت ها را به وظایف و زیروظایف تقسیم بندي کنید.فعا–

براي مثال به فعالیت هاي انجام شده در آرایش مو نگاه کنید، یکی از فعالیت ها، شستن موهاي مشتري با شامپو است. فعالیت دیگر، کوتاه 
ارد کنید از جمله فعالیت هاي پاك سازي و کردن مو و فعالیت سوم، فرایند رنگ کردن و غیره تمام فرایندهاي کاري را در ارزیابی خود و

نگهداري.
مواد تمام تجهیزات، ابزارها، فرایندها و مواد مورد استفاده یا تولید شده در فعالیت را مشخص کنید. تمام ابزارها، ماشین آالت، فرایندها و–

لمان و غیره. همچنین باید طراحی چیدمان سالن، سطوح مورد استفاده را بررسی کنید. براي مثال، قیچی ها، لوازم الکتریکی(سشوارها)، مب
کف و غیره. محصوالت مورد استفاده براي پاك سازي، محصوالت مرتبط با مو و تمام مواد مورد استفاده براي مراقبت از ناخن را در نظر 

بگیرید. بررسی بیماري هاي عفونی را از یاد نبرید. 
؟آیا عوامل مخاطره آمیز خطرناك هستند–

بررسی خطرناك بودن ابزارها و مواد به شما امکان می دهد تا مشخص کنید که براي ایمن سازي محل کار چه کارهایی باید انجام شود. 
براي مثال، قیچی هاي تیز در صورت استفاده نادرست می توانند باعث صدمه زدن شوند یا قیچی هاي ضعیف و کند می توانند موجب 

ي در انگشتان دست و مچ دست شوند. لوازم الکتریکی باید آزمایش و برچسب گذاري شوند. کف هاي خیس می آسیب و فشارهاي تکرار
را بررسی (Material safety data sheet)توانند موج سرخوردن، عدم تعادل و افتادن شود. برگه هاي اطالعات ایمنی مواد شیمیایی 

سایر محصوالت شیمیایی، مواد خطرناك هستند یا خیر. برخی از تولید کنندگان کنید تا متوجه شوید آیا محصوالت مراقبت از مو و
MSDS را در مورد مواد غیرخطرناك نیز ارائه می کنند. ابزارها و تجهیزات در سالن باید داراي راهنماي عملیاتی تولید کننده باشد که

مخاطرات و دستورالعمل هاي عملیاتی را نشان می دهد. 

ورد نیاز را جستجو کنیداطالعات م–
تمام اطالعات مورد نیاز جهت ایجاد ایمنی براي انجام کار با مواد خطرناك را فراهم (MSDS)در اکثر موارد، اطالعات ایمنی مواد شیمیایی 

می کند. باید دستورالعمل هاي کارخانه سازنده براي ابزارها و لوازم مورد استفاده در سالن به کار گرفته شود. همچنین اطالعاتی براي 
صدمات تکراري کشیدگی وجود دارد، شما باید این دستورالعمل ها را اجرا و جلوگیري از سرخوردگی، عدم تعادل و افتادن و حمل دستی و 

پیگیري کنید. 

خطر را بررسی و ارزیابی کنید.–
محیط کار خود را خوب بشناسید و درك کنید و با کارکنان مشورت کنید شما باید بدانید چند نفر و هر چند وقت یکبار در معرض خطر 

بروز خطر براي آنها وجود دارد؟قرار می گیرند یا احتمال 
شدت ریسک چقدر است ؟ آیا مواجهه با این خطر در محدوده قابل قبول است؟ تا به حال هیچ یک از کارکنان، عالئم خطر را تجربه کرده 

است؟
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ارزیابی ریسک–
د) براي ارزیابی سطح ریسک، اطالعات مربوط آیا ریسک، قابل توجه است (یعنی احتماالً بر سالمت کارکنان یا مشتریان تاثیر منفی می گذار

به خطر و اطالعات گردآوري شده از بازرسی را ترکیب کنید. ارزیابی ریسک باید عوامل متعددي نظیر ماهیت و شدت خطر، میزان 
اده از ماتریکس خطر، مواجهه(فرد چگونه در معرض خطر قرار می گیرد و چند وقت یکبار) و معیارهاي کنترل موجود را در نظر بگیرد. استف

، شما را در ارزیابی ریسک هاي مرتبط با هر فعالیتی کمک خواهد کرد. 3پیوست 

درباره روش هاي کنترلی تصمیم گیري کنید. –
، دستورالعمل هاي تولید کننده یا MSDSدر اکثر موارد، کنترل ریسک به سادگی حصول اطمینان از رعایت اقدامات احتیاطی موردنظر در 

گانه ذیل ( که اغلب سلسله مراتب کنترل نامیده می شود) جهت کنترل خطر می 5طالعات سایر دستورالعمل ها در سالن است. مراحل ا
تواند روشی منطقی در حذف و یا کنترل ریسک باشد که از آن می توانید براي تدوین یک برنامه کنترل خطر استفاده کنید. این گام ها 

عبارتند از : 
جایگزین کردن خطر (براي مثال استفاده کمتر از یک ماده شیمیایی مضر)-
جداسازي خطر-
استفاده از کنترل هاي مهندسی (نظیر یک تهویه موضعی)-
اجراي روش هاي کاري ایمن (براي مثال چرخس شغلی براي جلوگیري از صدمات استفاده بیش از حد) -
تکش و محافظ چشماستفاده از تجهیزات محافظت فردي نظیر دس-

این راهنما قرار داده شده است 1پیوست اگر امکان حذف منطقی یک خطر وجود نداشته باشد کارفرمایان می توانند از فهرستی که در 
براي کاهش مواجهه با ریسک ها استفاده کند. آنجه باید در نظر گرفتف تالش در جهت کاهش ریست از طریق اجراي گام به گام این 

ست.فهرست ا
مناسب باشد. استفاده از وسایل حفاظت فردي فقط باید به عنوان 5، 4، 3در برخی از موارد، ممکن است اجراي ترکیبی از گام ها مثل گام 

آخرین راه حل به کار گرفته شود یا در صورتی که تنها راه عملی براي مدیریت خطر باشد، حصول اطمینان از مناسب بودن و اثربخش بودن 
کارکنان، بر عهده کارفرما است. آموزش 
.ارزیابی را ثبت کنید
 این راهنما قرار دارد به ثبت ارزیابی هاي شما کمک 2پیوست کارهایی را که انجام داده اید ثبت کنید. استفاده از کاربرگی که در

خواهد کرد. 
زیابی را بررسی کنید. ار

فرایندهاي کاري شما باید بررسی شود تا اطمینان حاصل شود براي مثال خطر مواد شیمیایی در سطح قابل قبولی باقی مانده است؟  و آیا 
آثار نامطلوب ناشی از مواد شیمیایی بر سالمتی کارکنان بررسی شده است؟ مثال دیگر زمانی است که به منظور رفع درد و پوسچرهاي 

در روش کار یا ایستگاه کاري انجام می شود. براي اطمینان جهت رسیدن به نتیجه مطلوب همیشه سطح مواجهه با نامطلوب، تغییري 
ریسک فاکتورهاي (وضعیت، نیرو، تکرار و مدت) شناسایی شده را ارزیابی کنید. 
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از خود بپرسید آیا کارکنان به طور ایمن کار می کنند ؟
ک خود و هر گونه معیارهاي انتخاب شده براي کنترل ریسک را بررسی کنید : شما در موارد زیر باید ارزیابی ریس

وقتی شواهدي وجود دارد مبنی بر اینکه ارزیاب یریرسک دیگر معتبر نیست.-
وقتی تغییر مهمی در ایستگاه کاري (محدوده اي که آرایشگر در حال فعالیت می باشد) آرایشگر یا روش هاي انجام کار ایجاد می -

ه با ارزیابی ریسک مرتبط است.شود ک
آن افرادي که در بیش از یک سالن آرایشگاه کار می کنند، می توانند ارزیابی ریسک را در یک سالن انجام بدهند و آن اصول را -

در سایر سالن ها به کار ببرند به شرطی که وضعیت سالن و محصوالت مورد استفاده مشابه باشند. 

پیوست ها

1پیوست 
هایی از اقدامات پیشگیرانه در آرایشگاه ها لیست عوامل مخاطره آمیز و نمونهچک 

پاسخ داد. اقداماتی که جهت حذف یا » خیر«یا » بله«چک لیست شامل سئواالتی درباره شش نوع خطر شغلی است سئواالت را می توان با 
ره می شوند. عالوه بر این براي هر خطر، یک یا چند مثال از کاهش خطرات به کار گرفته می شوند، اغلب در متن سئواالت به آنها اشا

اقدامات کاهش خطر شرح داده شده است سه نوع اقدام را می توان بیان کرد اقدامات فنی، سازمانی و فردي 
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چک لیست عوامل زیان آور شغلی در آرایشگاه ها
آیا در محیط کار، خطري وجود دارد ؟Aبخش 

فیزیکی و طراحی ارگونومیک محیط کاربار کاري 1
خیربلهسئواالت

آیا جانمایی صندلی ها و سینک هاي روشویی خوب است ؟ (باعث ایجاد پوسچرهاي کاري خوب براي 1,1
انجام وظایف گوناگون توسط آرایشگر می شود)؟

آیا صندلی کمکی (کافی) براي آرایشگران در سالن وجود دارد؟ 2,1

سبب می گردد تا پوسچر قرار گیري به –مثالً اطراف سینک روشویی و صندلی مشتري –آیا فضاي کار 3,1
هنگام کار مطلوب و راحت باشد؟ 

آیا صندلی مخصوص جهت آرایش مو کودکان وجود دارد ؟ 4,1

دانند که چطور صندلی را آیا صندلی هاي مشتریان و آرایشگرها قابل تنظیم است و آیا همه کارکنان می 5,1
تنظیم کنند تا به حالت عمودي قرار گیرند ؟

آیا قیچ ها براساس معیارهاي ارگونومیک طراحی شده اند(آیا آنها حایل پشتیبان انگشت کوچک را دارند، 6,1
آیا آن ها فاقد فلز نیکل و تیز هستند) ؟ 

آیا کارکنان از کفش هاي کف تخت (بدون پاشنه) استفاده می کنند؟ (که باعث ایجاد پوسچر مناسب، 7,1
هنگام کار کردن می شود) 

آیا تنوع کاري وجود دارد تا کارکنان در موقعیت هاي متفاوتی براي کار کردن قرار بگیرند ؟ 8,1

دقیقه و هر دو 5آیا زمان استراحت منظمی براي کارکنان وجود دارد ( به عبارت دیگر هر یک ساعت، 9,1
دقیقه زمان استراحت ) 10ساعت 

آیا کارکنان از شرایط هوا (دما، خشکی، هواي تازه) یا بو در سالن ابراز نارضایتی می کنند ؟ 10,1
و مفید وجود دارد ؟ آیا نور کافی براي انجام کار ایمن11,1

کار با مواد  شیمیایی 2
خیربلهسئواالت

آیا تمامی اطالعات مربوط به خطرات مواد شیمیایی در سالن موجود است و همه کارکنان از آنها اطالع 1,2
دارند ؟ 

آیا هواي تازه به قدر کافی وجود دارد ؟ و سالن از سیستم تهویه کافی برخوردار می باشد ؟ 2,2
آیا کارکنان به نحو مطلوبی از مواجهه با مواد شیمیایی محافظت می شوند؟ 3,2
آیا مواد جایگزین مورد آزمایش قرار گرفته اند ؟ 4,2
پودر حاصل از محصوالت دکلره کردن موها، قرار دارند؟آیا کارکنان در معرض پودر، مثالً 5,2
آیا از دستورالعمل هاي ایمنی سازندگان مواد شیمیایی تبعت می شود ؟ 6,2
آیا به کارکنان در خصوص کار با مواد شیمیایی آموزش الزم داده می شود ؟ 7,2

ته براي استعمال محصوالت شیمیایی استفاده آیا از وسایل، دستگاه هاي توزیع کننده و سیستم هاي بس8,2
می گردد ؟ 

آیا فضاي اختصاص داده شده براي زمان استراحت به کارکنان، عاري از مواد شیمیایی است ؟9,2
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خطرات ناراحتی هاي پوستی 3
خیربلهسئواالت

وجود دارد؟آیا لوازم آرایشی که باعث بروز ناراحتی هاي پوستی می شوند، 1,3
آیا برنامه آموزشی جهت حفاظت از پوست وجود دارد که درباره آن با همه کارکنان آموزش داده شود ؟ 2,3

2آیا کار در محیط مرطوب به طور مساوي بین کارکنان تقسیم می شود تا مدت زمان کار در این محیط به 3,3
ساعت در روز براي هر یک از کارکنان کاهش یابد ؟ 

آیا کارکنان از انگشتر و دستبند استفاده می کنند؟4,3

آیا کارکنان به هنگام شستشوي موهاي مشتریان بخصوص زمانیکه مو آغشته به مواد شیمیایی می باشد، از 5,3
دستکش هاي حفاظتی استفاده می کنند ؟

تشویق می شوند؟آیا کارکنان به استفاده از دستکش و کرم هاي حفاظتی موظف یا 6,3
خطر برق گرفتگی، افتادن و بریدگی4

خیربلهسئواالت
آیا کف سالن در ساعت کاري، لغزنده، پر از مو، خیس یا روغنی است؟1,4
آیا راهروها آراسته و پاکیزه هستند ؟ 2,4
آیا کارکنان از دمپایی استفاده می کنند ؟3,4
آیا قیچی ها و تیغ ایمن هستند ؟ 4,4

آیا از وسایل برقی (سشوار و ماشین اصالح) با توجه به دستورالعمل هاي ایمنی سازندگان استفاده می شود؟ به 5,4
عبارت دیگر این گونه وسایل در مجاورت سینک هاي روشویی قرار ندارند؟

آموزشی براي کارکنان وجود دارد؟آیا امکان گذراندن دروس حرفه  اي یا برنامه هاي5,5
آیا کار به حد زیادي تخصصی است و این امر براي کارکنان یکنواخت و خسته کننده است؟6,5
آیا زمان استراحت منظم براي کارکنان وجود دارد؟7,5
آیا کارکنان در مواجهه با مشتریان پرخاشگر یا موقعیت هاي پرخطر آموزش می بینند؟8,5

آیا کارکنان می توانند درباره مشکالت محرمانه خود مانند دعواها یا نارضایتی شغلی با شخص مستقل (فردي غیر 9,5
از افراد سالن) صحبت کنند؟

مسائل عمومی6
خیربلهسئواالت

دانست ؟آیا شرایطی در محیط کار وجود دارد که بتوان آن را با غیبت به خاطر بیماري مرتبط 1,6
ایا شخصی در همسایگی وجود دارد که در شرایط اورژانس کمک هاي اولیه را بداند؟2,6
آیا اقدامات الزم براي کمک هاي اولیه، آتش نشانی و تخلیه کارکنان صورت گرفته است؟3,6
سال، توسط کارفرما نظارت می شوند؟18آیا رفتار کارکنان جوان زیر 4,6
سال، براي خطرات شغلی و اقدامات پیشگیرانه آموزش دیده اند؟18کارکنان جوان، زیر آیا 5,6

آیا به خطراتی که زنان باردار با آنها مواجه می شوند، با توجه به کار با مواد شیمیایی، پوسچرهاي نامناسب به 6,6
هنگام کار و ایستادن براي مدت طوالنی، توجه خاص می شود؟

آیا زنان شیرده از امکانات و تسهیالتی براي شیردهی برخوردار هستند؟ 7,6
نمونه هایی از اقدامات پیشگیرانه اي هستند که براي جلوگیري از خطرات و کاهش آنها می توان اتخاذ کرد. Bاقدامات و اصالحات پیشنهادي در بخش 

هستند. Aاقدامات پیشگیرانه منطبق بر سئواالت ارائه شده در بخش 
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نمونه هایی از اقدامات پیشگیرانهBبخش 
بار فیزیکی و طراحی ارگونومیک محیط کار–1سئواالت

اقدامات فنی :

1,1

استفاده از مبلمان و تجهیزاتی که مطابق با توصیه هاي ارگونومیک باشند براي دستیابی به وضعیت قرارگیري سالم به هنگام کار 
کردن حائز اهمیت است. 

این توصیه شامل : 
استفاده از صندلی هایی با قابلیت تنظیم ارتفاع براي مشتریان به طوري که به آسانی قابل تنظیم باشند و بتوان آن را به -

راحتی به اطراف چرخاند. موقعیت قرارگیري مشتري، ارتفاع کار، پوسچر آرایشگر را به هنگام ار تعیین می کند. بنابراین مهم 
ی مشتري، قابل تنظیم باشد تا آرایشگرها بتوانند در ارتفاع هاي مختلف در حالت عمودي کار کنند. صندلی است که صندل

باید محکم باشد و ترجیحاً داراي صفحه مسطح در روي زمین باشد که بتوان بر روي آن ایستاد.
کافی براي پاها و زانوها در زیر استفاده از سینک هاي روشویی نه چندان عمیق و طویل پیشنهاد می شود و داشتن فضاي-

روشویی به طوري که آرایشگر بتواند نزدیک به سرمشتري بایستند و فواصل دسترسی را به حداقل برساند و از خم شدن 
جلوگیري کند. 

تامین صندلی چرخ دار ویژه براي آرایشگر به طوري که بتواند آن را در اطراف مشتري حرکت دهد این کار مدت زمان انجام کار 2,1
ایستاده و خم شدن کمر را کاهش می دهد. 

توان در طراحی فضاي کار به طوري که فضاي کافی در پشت سینک هاي روشویی وجود داشته باشد و از صندلی کمکی آرایشگر ب3,1
اطراف صندلی هاي مشتریان استفاده کرد.

از صندلی هاي مخصوص کودکان با قابلیت تنظیم ارتفاع براي نوجوانان استفاده شود تا از خم شدن گردن و کمر به جلو اجتناب 4,1
گردد.

ي الزم استفاده شود. از قیچی هاي تیز با حایل پشتیبان براي انگشت کوچک به منظور کاهش و بهبود توزیع نیروها5,1

استفاده از کفش هاي مناسب و بدون پاشنه تا وضعیت قرارگیري بدن مناسب باشد و از کمردرد و افزایش اسپاسم عضالنی 6,1
جلوگیري شود. 

7,1
ارکنان باشد براي سالن کار باید فضاي مناسبی را براي آرایشگران فراهم کند. دما باید قابل تنظیم باشد تا متناسب با سلیقه کلیه ک

مثال سیستم تهویه هوا نصب شود هواي خشک و بوهاي مختلف باید از بین بروند و باید هواي تازه به اندازه کافی در جریان باشد 
براي هر کارمند ) h3m100/(حداقل

8,1
مقدار نور باید این امکان را براي آرایشگران فراهم آورد تا کارشان را به نحو مطلوبی انجام دهند. روشنایی روز ارجح است. اگر 

لوکس 500استفاده از روشنایی روز ممکن نیست، براساس حدود توصیه شده وزارت بهداشت باید از المپ هایی با شدت روشنایی 
اید طوري تعبیه گردند که از انعکاس نور در آیینه ها و کارکردن در سایه خود شخص اجتناب شود. استفاده شود. این المپ ها ب

ایجاد چرخش کاري به نحوي که امکان برقراري موقعیت هاي مختلف شغلی با وظایف به هنگام کار امکان پذیر باشد (ایجاد تنوع 9,1
شغلی یا وظایف) 

برخورداري از زمان هاي استراحت منظم براي کارکنان به طوري که بتوان حجم کار فیزیکی را کاهش داد. 10,1
اقدامات فردي : 

11,1
تربیت و آموزش کارکنان جهت به کارگیري اقدامات الزم براي کاهش خطرات، براي مثال استفاده از وسایل موجود براي بهینه 

هنگام کار (تنظیم ارتفاع صندلی هاي مشتریان) بهبود وضعیت هاي قرارگیریشان در هنگام کار کردن وضعیت هاي قرارگیري به 
کردن (پایین نگاه داشتن آرنج) استفاده از زمان هاي استراحت کافی و غیره
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کار کردن با مواد شیمیایی–2
اقدامات فنی

اختصاص اتاقی مجزا براي مخلوط کردن مواد و اطمینان حاصل کردن از اینکه اتاق داراي سیستم تهویه است. اطمینان از اینکه 1,2
براي هر کارمند باشد.h3m100/تامین هوا در اتاق کار حداقل 

نصب سیستم هاي تهویه هوا2,2
آزمایش کردن مواد جایگزین شیمیایی 3,2
استفاده از محصوالت بدون ایجاد گرد و غبار در سیستم هاي بسته 4,2

اقدامات سازمانی
تهیه فهرستی از مواد شیمیایی خطرناك 5,2
تقاضاي محصوالت مطمئن جایگزین شده از سازندگان 6,2
پیروي از دستورالعمل هاي ایمنی سازندگان 7,2
کنندهخریداري وسایل محفوظ کننده، توزیع 8,2

اقدامات فردي
انتخابات و خریداري تجهیزات حفاظت فردي مناسب، نظیر دستکش هاي ایمنی یک بار مصرف  9,2

10,2

داشتن قوانین بهداشتی خوب از جمله : 
 شستن دست ها
استفاده از حوله هاي مخصوص
 تعویض حوله ها و کاله ها براي هر مشتري

مانند برس، شانه، قیچی پس از استفادهشستشوي کامل و ضدعفونی وسایلی 
خطرات ناراحتی هاي پوستی –3

استفاده از مواد آرایشی کم خطر، آزمایش مواد جایگزین 1,3
2,3

اقدامات سازمانی
تهیه فهرستی از مواد شیمیایی خطرناك 3,3
تهیه و ارائه برنامه اي براي محافظت از پوست4,3

ساعت 2محیط مرطوب به طور مساوي میان کلیه کارکنان به منظور اجتناب از کار در محیط مرطوب بیشتر از تقسیم کار در 5,3
توسط یک کارمند

آموزش کارکنان در مورد خطرات متوجه پوست، محافظت از پوست و اقدامات پیشگیرانه 6،3،7،3
ممنوعیت استفاده از جواهراتی مثل انگشتر یا دستبند8,3
تشویق به استفاده مرتب از کرم براي محافظت و مراقبت از پوست در محل کار و خانه 9,3

خریداري دستکش هاي حفاظتی مناسب براي شستشوي موها، کار با مواد شیمیایی و کارهاي تمیز کردن10,3
خطر برق گرفتگی، افتادن و پریدگی–4

1,4 ،2,4
تمیز و مرتب نگاه داشتن محیط کار با راهکارهاي زیر می توان از حوادث اجتناب ورزید : 

بررسی منظم کف سالن تا مشخص شود کف عاري از مو، ناخن و غیره است.
تمیز کردن فوري هر گونه روغن، مواد شیمیایی و آب ریخته شده بر روي کف سالن

ره ) از راهروهاانتقال بدون وقفه آشغال ها (جعبه ها و غی
تشویق کارکنان به استفاده از کفش هایی که لغزنده نیستند تا از سقوط و یا لیز خوردن جلوگیري شود. 3,4
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نگهداري از تجهیزات تیز در سیستم هاي محافظتی 4,4

را نباید نزدیک سینک هاي استفاده از تجهیزات برقی با توجه به دستورالعمل هاي ایمنی شرکت سازنده براي مثال سشوارها 5,4
روشویی استفاده کرد

آموزش پرسنل براي استفاده از وسایل برقی 6,4
بازرسی منظم وسایل برقی و در صورت نیاز تعمیر آنها توسط پرسنل مختصص7,4
نصب پایه هایی براي تجهیزات برقی 8,4

مسائل روانی اجتماعی و سازماندهی کار –5
برنامه ریزي براي قت هاي کافی براي انجام کارهاي مشتریان این کار نه تنها براي کارمند بلکه براي مشتري نیز بهتر خواهد بود. 1,5

تعیین جلسات کاري منظم در جایی که بتوان در مورد هر گونه مشکل کاري یا خطرات شغلی و راه حل هاي احتمالی بحث و 2,5
تبادل نظر گرد. 

کردن کارکنان از اینکه تا چه میزان کارشان مورد تشویق قرار می گیرد، هم تحسین آنها و هم افزایش دستمزد چنانچه آگاه3,5
شایسته باشند.

بحث و گفتگو درباره نیاز کارکنان به آموزش فردي و کمک کردن به آنها جهت برآورده کردن این نیازها با ارائه برنامه هاي 4,5
آموزشی 

سازماندهی کار به نحوي که تنوع کاري براي کارکنان به اندازه کافی وجود داشته باشد و عالیق فردي تامین گردد. 5,5

سازماندهی زمان هاي استراحت، تشویق کارکنان به استفاده از زمان هاي استراحت و در نظر گرفتن اتاقی مجزا براي گذراندن 6,5
زمان استراحت 

ر برخورد با رفتارهاي پرخاشگرانه و خشونت آمیز در محیط کار آموزش کارکنان د7,5
استخدام فردي مستقل به این منظور که کارکنان بتوانند مشکالت خصوصی خود را با او در میان بگذارند. 8,5
مسائل عمومی–6

حین کار باشد. انجام ارزیابی هاي بهداشتی که متناسب با خطرات متوجه سالمت و ایمنی کارکنان در 1,6
اتخاذ اقدامات ضروري براي کمک هاي اولیه، آتش نشانی و تخلیه کارکنان 2,6

شرح مکتوب کلیه کارهاي اورژانسی و کمک هاي اولیه و حصول اطمینان از اینکه تمام افراد دخیل در مورد این قبیل کار آگاهی 3,6
دارند. 

4,6 ،5,6 ،
6,6

توجه خاص به خطراتی که متوجه گروه هاي خاص از جمله کارکنان جوان، زنان باردار و زنان شیرده هستند. 
اقدامات پیشگیرانه و آموزش و دستورات مفید در خصوص خطرات سالمتی و اقدامات پیشگیرانه از اهمیت خاصی براي این گروه 

هاي خاص برخوردار هستند. 
اضافی براي زنان شیرده و در نظر گرفتن اتاقی که براي شیردادن بتوان آن را قفل کرد. اختصاص زمان استراحت 7,6
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2پیوست 

فرم ثبت ارزیابی خطر

ثبت ارزیابی خطر در آرایشگاه ها
ارزیابی مجددتاریخارزیابیارزیابی توسطمحلوظیفه

حذف یا کنترل خطرارزیابی خطرشناسایی مخاطره
اهمیت زیادکم اهمیتدستیحمل و نقل 

123456
مواد شیمیایی مخاطره 

آمیز
اهمیت زیادکم اهمیت

123456
اهمیت زیادکم اهمیتتجهیزات

123456
اهمیت زیادکم اهمیتدیگر مخاطرات

123456
تاریخامضاتایید شده توسط

3پیوست
آور در آرایشگاه هاجدول ارزیابی ریسک عوامل زیان

یافتن بهترین راهکار براي مواد مخاطره آمیز
احتمال آسیب

یا جراحت 

شدت آسیب یا بیماري
در اثر مواجهه 

احتال آسیب یا جراحت
خیلی غیرمحتملغیرمحتملمحتملخیلی محتمل

به ندرتبعضی اوقاتدر هر زمان
بسیار احتمال 

پایین

1123که باعث فوت یا بیماري در افراد می شود
1234آسیب هاي جدي یا بیماریهاي طوالنی 

2345منجر به چند روز مرخصی می شود 
3456نیازمند کمک هاي اولیه 

اعداد در جدول درجه اهمیت را از نظر ریسک مواجهه با عوامل مخاطره آمیز نشان می دهند : 
عامل مخاطره آمیز ممکن است نیاز به اقدام فوري نداشته 6نشان دهنده اهمیت و مهم بودن در اثر مواجهه بوده و عدد 1بطوریکه عدد 

باشد و از نظر درجه اهمیت در سطح پایین قرار دارد. 
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4پیوست 
مجموعه اي از حرکات کششی مناسب براي  مچ دست ، شانه ،کمر و زانو
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ساختمانمحیط بهداشت وتجهیزاتوابزاربهداشت: سومفصل

آرایشگاهدربهداشتیوآرایشیخدمات  :
.باشدآرایشیخدماتبرايمجوزدارايبایدآرایشگاهدرخدماتارائهبراياستفادهموردهايدستگاهوهافرآوردهکلیه-1
امثالوهایالتومشمو، رنگ،کوتاهیقبیلاز(صورتوسرپیرایشوآرایشنظیرروتینخدماتازغیرآرایشگاهدرکهصورتیدر-2

.باشدذیصالحمراجعازمجوزدارايبایدگرددارائهآنامثالوپدیکورومانیکورسیون،الاپیمیکروپیگمنتیشن،جملهاز) خدماتیآن
بهداشتیوآرایشیمحصواتهداشتب

.انقضاءباشدوتولیدوتاریخوزارتازورودیاساختپروانهدارايبایدآرایشگاهدرموجودبهداشتیوآرایشیمحصواتهمه-
.باشدمیممنوعآرایشگاهدررنگیهايلنزآرایشی،محصواتهرگونهفروش-
مصرفیکباردرظرفمشترينیازاندازهبهبایدمشابهاقالموپنبهها،رنگدانهها،واکسکرم،انواعنظیرمحصواتیازاستفادهصورتدر-

ظرفبه(مجددا.گردددفعپسماندظرفدرباقیمانده بایدموادوجودصورتدرمشتريبراياستفادهازپسوشوددادهقراریاریخته
نشود)برگرداندهمحصولاصلی

.گردداستفادهمشترياختصاصیآرایشیلوازمازمشتريهربرايگرددمیوصیهت
تجهیزاتوابزار

.باشدشکستگییازدگیزنگبدونتمیز،سالم،بایدگرددمیاستفادهمشتريبرايکهتجهیزاتیوابزارتمام-
.گرددگندزداییوتمیزکامالًاستفادهبارهرازبعدبایدباشدمیمصرفبارچندکهتجهیزاتیوابزار-
درمصرفیکبارعنوانباید بهنداردوجودآناستریلیزاسیونیاوگندزداییکردن،تمیزامکانفعالیتنوعبهتوجهباوسایلوابزارکلیه-

.گیردقراراستفادهموردبعديمشتريبراينبایدوگردددفعپسماندسطلدرمشتريبراياستفادهازپسوشودگرفتهنظر
یکپوششیاکاورازبایدمیکروپیگمنتیشندستگاه مانندنگرددتمیزراحتیبهمشتريهربینکهصورتیدرمصرفبارچندتجهیزات-

. گردددفعپسماندکیسهدرآنپوششیاکاورمشتريهراستفادهازبعدوشوداستفادهدستگاهاینبرايمصرفبار
کهصورتیدرکندمیپیدانفوذپوستدرکهوسایلیسایریامیکروپیگمنتیشنبراياستفادهموردسوزنانواعماننداستریلوسایل-

.گردداستفادهمشتريبراياستریلوسایلازوگردددفعبرندهوتیزنوكوسایلمخصوصسطلدربایدگرددآلودهاستفادهازقبل
نیدل استیک: با توجه به کار پیگمنتر با سوزن هایی که در کارتریج هاي یکبار مصرف استریل مهر و موم شده اند جهت انتقال رنگدانه -

توصیه می گردد. Post exposure preventهاي بهداشتی به زیر پوست، اطالع از پروتکل هاي 
اق افتاد باید بالفاصله دستکش ها را از دست خارج کرد و محل زخم را فشار داد تا هنگامی که با وجود تمام احتیاطات الزم نیدل استیک اتف

موجب خونریزي گردد. سپس محل را با آب و صابون شسته و پانسمان نمود. در صورت امکان در مورد بیمار پرس و جو کرده تا از احتمال 
ه شود.آلودگی آگاهی کسب گردد و سپس به پزشک جهت درمان هاي بعدي مراجع
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بهداشت محیط ساختمان
متر فضاي جداگانه با شرایط 12در صورتی که میکروپگمنیشین در محیط آرایشگاه انجام شود اختصاص 

الزامی می باشدذیل 
oمصالحسایریاکاشیسنگ،جنسازوشکافبدونصافسقفزیرتابایدمیکروپیگمنتیشنخدماتانجامسالندیوارپوشش

.باشدگندزداییوشستشوبرابردرمقاوممشابه
oوسانتیمتر160ارتفاعتاکفازحداقلتجهیزاتوابزارشستشويدستشویی،سرشویی،هايسینکاطرافدیوارپوشش

.باشدگندزداییوشستشورطوبت،برابر،درمقاوممشابهمصالحسایریاوکاشیسنگ،جنساز) 120×160سانتیمتر( 120عرض
oتا15ارتفاعتاوباشدرطوبتفاقدوگردد)تمیزراحتیبهآلودگیایجادصورتدرنظافت (قابلبایدهاقسمتسایردیوارپوشش

.باشدقرنیزدارايسانتیمتر20
oیاکاشی،سنگ،جنسازبایدپدیکور)ومانیکورناخن(آرایشواپیالسیونمیکروپیگمنتیشن،خدماتانجامسالنکفوشش

.استالزامیآنریزرويتورينصب. باشددرپوشدارايشورکفبهمجهزوگندزداییوشستشوقابلسرامیک
oکف سایر قسمت ها ( به جز اتاق میکرو راي تمیز کردن کف اتاق میکروپیگمنت بایستی بطور مرتب شستشو و گندزدایی گردد و ب

از تی مخصوص نمدار  حاوي گندزدا انتظار راي کف راهروها و کف اتاق هاي مناسب استفاده شود براي مثال باز شیوهپیگمنت) 
.استفاده شود

o. آرایشگاه ارائه دهنده خدمات میکروپیگمنت بایستی مجهز به تی شور با شرایط مناسب و یا تی شور  پرتابل باشد
oانتظارسالندرموکتیافرشازاستفاده. استممنوعمشتريبهخدماتارائههايقسمتکلیهدرموکتیافرشهرگونهازاستفاده

. استمالنعبالباشد) مجزاانتظارسالنکهصورتی(در
oکهصورتی( در. نظافت باشدقابلوتمیزصاف،مقاوم،جنسازبایدمشتريبهخدماتارائهيهاقسمتسایرکفپوشش

نیست)الزامیشورکفنصباینصورتغیردرباشدکفشوربهمجهزبایدگرددمیانجامکفشستشوي
oباشدتمیزوسالمبایدمشتريبهخدماتارائههايقسمتکلیهسقف .
oباشدتمیزهموارهبایدواستمانعالبسقفدرنورپردازيوسازيزیباهايروشانواعکارگیري.
oاستمانعالبآرایشگاهدرکاذبسقفازاستفاده.
oباشدمیالزامیآرایشگاهدرحماموجودبدنکلاپیالسیونانجامصورتدر.
oو مخازن ذخبره آبکننده ازاستفادهتجهیزاتوتاسیساتتمامدربایدگرم)وسردنیاز(آبموردحرارتدرجهوکافیفشارباآب

آب نیز باید پیش بینی و در دسترش باشد.
oباشدوزارتتاییدموردبایدفاضالبدفعوآوريجمعسیستم.
oدفعفاضالب)آوريجمعشبکهبهتخلیهاختصاصی،خانهتصفیهجاذب،(چاهبهداشتیطریقبهراتولیديفاضالبتمامبایدمراکز

.گردداجتنابواحدمحوطهبهیامکانداخلبهفاضالببرگشتازبایدصورتهردر. نمایند
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حماموبهداشتیسرویس
.باشدمناسبشیبدارايوبودهموزاییکیاسرامیکسنگ،جنسازبایدحماموبهداشتیسرویسکف-
.باشدکاشیوسرامیکسنگ،جنسازسقفزیرتابایدحماموبهداشتیسرویسدیوار-
.باشدنظافتقابلوشکافبدونبایدبهداشتیسرویسسقف-
.استبامانعبهداشتیهايسرویسدرکاذبسقفازاستفاده-

جوندگانوحشراتکنترل
. باشدتوريبهمجهزبازفضايبهمنتهیهايپنجرهتمامباید-
.بسته شوندکامالًبایدسازدمیبیشترراآفاتدسترسیاحتمالکههاییمکانسایروگذرهاآبمنافذ،ها،سوراخ-
اینبایدگرددمیاستفادهجوندگانوحشراتبامبارزهبرايشیمیاییگذاريطعمهوابقاییشیمیاییهايروشازکهصورتیدر-

. گرددانجامپزشکیعلومهايدانشکده/ هادانشگاهبهداشتیهايمعاونتازپروانهدارايهايشرکتتوسطفرایند
.گرددرعایتافراد،آلودگیایجادازجلوگیريجهتایمنینکاتکلیهبایدهاکشآفتازاستفادههنگام-
سازندهشرکتدستوراتبهبایدحشراتدورکنندهموادسایروهاکشآفتوکشحشرهازاستفادههنگام-

.گرددعمل

تجهیزاتوابزارودستشستشويسینک
:دستشستشويسینک
.گرددنصبخدماتارائهمحلنزدیکبایددستشوییسینک-
.باشدگرموسردآببهمجهزبایدسینک-
.باشدکنخشکدستیاکاغذيحولهومایعصابونبهمجهزبایدسینک-
خالیمایعصابونمخزناینکهازپسبایدگرددمیپرتخلیهازبعدوبودهمصرفیکبارغیرمایعصابونمخازنصورتیدر-

.گیردقراراستفادهموردسپسوگندزداییپایینسطحگندزدايموادباسپسوتمیزابتداگردید

تجهیزاتوابزارشستشويسینک
باشدخدماتارائهمحلنزدیکبایدشستشومخصوصسینک-
باشدگرموسردآببهمجهزبایدسینک-
. استبامانعتجهیزاتوابزارشستشويبرايدستشستشويسینکازمشتركاستفاده-

اولیههايکمکجعبه
.مشخصات باشدبرچسبدارايوشودنگهداريمناسبمحفظهیامخصوصجعبهیکدراولیههايکمکلوازم-
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: باشدمیذیلشرحبهاولیههايکمکجعبهدرنیازمورداقالمحداقل-
دستکشجفتیک-
استریلگازعددچهار-
باندرولیک-
سوختگیپمادیک-
قیچیعددیک-
زخمچسبعددده-
تتراسایکلین)یابیوتیکی(جنتامایسینآنتیپمادیک-
ساده)استامینوفنیامسکن(آسپرینقرصعدد)10(ورقیک-
ساولن)یاکننده( بتادینضدعفونیمادهشیشهیک-
)مایعصابون(ترجیحادستکنندهتمیزمادههریاصابونعددیک-
پنبهمقداري-
قفلی سنجاقعددچند-
مصرفیداروهايازورقیکتوانندمیکنندمیاستفادهپزشکنظرتحتخاصیدارويازمرتببطورکارکنانکهصورتیدر-

.بگذارنداولیههايکمکجعبهدرراخود
نور

.باشدافرادبهآسیبیاصدمهبروزازپیشگیريوکردنتمیزبرايکافینوردارايبایدخدماتارائهمحل-
.شودگرفتهنظردرلوکس100فضاهاسایردرولوکس500300تاکارمحلدرنورحداقل-
.ننمایدخیرگیایجادکهباشدايگونهبهبایدکارانجاممحلدرنور-
وجود نور مناسب براي انجام کار از اهمیت زیادي برخوردار می باشد. توصیه می گردد از ذره بین هاي واجد نور (لوپ یا مگنیفایر) -

مناسب استفاده شود.
تهویه
.باشدنامطبوعبويفاقدوتمیزهموارهداخلهوايکهباشدايگونهبهبایدآرایشسالندرتهویه-
. باشدبوازعاريوتمیزهموارهداخلهوايکهباشدايگونهبهبایداتاقدرتهویه-
.باشدمیالزامیکارمیزنزدیکدرمکشییاموضعیتهویهسیستمنصب-
. باشدمیالزامیکاراتاقبرايمکشیفنیاتهویهسیستمنصب-
میممنوعنمایدمیازنتولیدکههواتصفیهدستگاهانواعازاستفادهگرددمیاستفادههواتصفیههايدستگاهازکهصورتیدر-

.باشد
. باشدروشنفعالیتدرحینهموارهبایدتهویهسیستم-
.گرددتعویضهافیلترسازندهشرکتدستورعملبهتوجهبابایدتهویهسیستمدرفیلتروجودصورتدر-
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میکروپیگمنتیشنالزامات
ازبایداستزخمیاضایعاتدارايپوستچنانچهگیردقرارارزیابیموردمشتريپوستبایدمیکروپیگمنتیشنانجامازقبل
.گرددخودداريمشتريبهمیکروپیگمنتیشخدماتارائه
.بشویدکامالًصابونوآبباراهادستبایدآرایشگرپیگمنتیشنمیکروانجامازقبل

مشتريرویتازپسوباشدبنديبستهومصرفیکباراستریل،صورتبهبایدگرددمیاستفادهمیکروپیگمنتیشنبرايکههاییسوزن
.گیردقراراستفادهموردوبازآنبنديبسته

ازوگیردقراراستفادهموردنبایدگرددآلودهاستفادهازقبلگرددمیاستفادهآنامثالومیکروپیگمنیشنبرايکههاییسوزنچنانچه
.گردداستفادهخدماتارایهبرايدیگرياستریلسوزن

.باشدمیممنوعداردکاربردخونآوردنبندبرايکهمدادهاییازاستفادهمیکروپیگمنتیشنهنگامخونریزيبروزصورتدر
هرازاستفادهوتجویزوشوددادهقرارآنرويبراستریلگازیکبایدگرددخونریزيدچارپوستمیکروپیگمنتیشنهنگامکهصورتیدر

.باشدمیممنوعمشتريبرايداروگونه
.باشدانقضاءوتولیدتاریخدارايووزارتازورودیاساختپروانهدارايبایدمیکروپیگمنتیشنبراياستفادهموردرنگ
گندزدایی)کامالً %90- %70الکلایزوپروپیل( مثلمتوسطسطحگندزدايیکبابایدرنگظرفخارجیجدارهرنگ،ازاستفادهازقبل

.گردد
ریختهدیگريظرفدراستفادهازقبلنیازموردرنگوگرددمیاستفادهمشتريبرايمستقیمطوربهرنگاصلیظرفازکهصورتیدر

.گردددفعپسماندسطلدرمشتريهراستفادهازبعدرنگظرفبایدشودنمی
یاظرفشودمیاستفادهمشتريبرايآنازسپسوشودمیریختهرنگتشتکیاظرفداخلدرنیازمورداندازهبهرنگکهصورتیدر

. گردددفعپسماندسطلدرمشتريهرازبعدوبودهمصرفیکباربایدرنگتشتک
.گردددفعپسماندسطلدرباقیماندهرنگبایدوباشدنمیمجازرنگاصلیظرفبهرنگباقیماندهبازگرداندن

استفادهوشودریختهیکبارمصرفظرفدربایدخدماتارائهحیندرمشتريپوستشستشويبراياستفادهموردفیزیولوژيسرمیاآب
.گردددفعپسماندسطلدرمشتريهراستفادهازبعدآنظرفواستممنوعدیگرمشتريبرايآنباقیماندهازمجدد

یکبارتمیزظرفدرفرایندطولدراستفادهبراينیازموردتمیزپنبهیادستمالازکافیمقداربایدمیکروپیگمنتیشنخدماتشروعازقبل
. استممنوعدیگرمشتريبرايآنباقیماندهازمجدداستفادهوشوددادهقرارمشتريکناردرومصرف

باید یک بار مصرف  باشند .میکروپیگمنتیشن کلیه سوزن ها  و کارتریج هاي مورد استفاده در  روش 
تمام سطوح کار، صندلی ها، کف زمین و ... باید طوري طراحی شده باشند که صاف و مقاوم در برابر نفوذ مایعات باشد. سطوح صاف و غیر 

مناسب در فواصل مراجعه مشتریان به راحتی تمیز و ضدعفونی کرد که باعث گندزدا مواد قابل نفوذ را می توان با پاك کردن به وسیله 
ال عفونت می شود.کاهش خطر انتق

صندلی کار (یونیت) می بایست خم شو و واجد سطوح قابل شستشو باشد. در فواصل هر مشتري سطح یونیت می بایست توسط کاور 
مخصوص پوشیده شود. مواد مورد استفاده براي تمیز کردن و ضدعفونی کردن باید به دقت انتخاب شود تا در عین مؤثر بودن به سطوح کار 

.صدمه نزند
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پاك کردن: 
ن دستگاه و فرایندي است که به طور فیزیکی آلودگی از جمله برخی از میکروارگانیسم ها را از بین نمی برد. حتی اگر سطح تمیز به نظر برسد تمیز کرد

سطوح کار با استفاده از مواد پاك کننده و آب گرم توصیه می گردد.
کردن:گندزدایی

نابراین ضدعفونی تعداد میکروارگانیسم هاي زنده را کاهش می دهد اما لزوماً همه باکتري ها، قارچ ها، ویروس ها و اسپور باکتري ها را از بین نمی برد ب
نی کننده را کردن همان استریل کردن نیست. قبل از ضدعفونی کردن، سطوح باید تمیز شوند. چون هرگونه لکه روي سطوح ممکن است تأثیر ضدعفو

کاهش دهد.
استریل کردن:

یج ها و رنگ ها در تمام میکروارگانیسم ها را از بین می برد از جمله باکتري ها، اسپر آنها راکه ممکن است بعد از ضدعفونی کردن زنده مانده باشند. کارتر
.گند زدا گند زدایی شوند ط مواد میکروپیگمانتاسیون استریل می باشند و سطوح از جمله هندپیس و دستگاه می بایست توس

ببماریهاي خونی : 
،کزاز ،سل و B،Cبیماریهایی نظیر هپاتیت میکند  کار می روند آلوده به خون افراد آلوده به بیماري باشد بیماري را منتقل ه اگرتجهیزاتی که براي تاتو ب

.ایدز
بیمارهاي پوستی :

(گرانولوم) هایی در اطراف محل تاتو ایجاد شود به خصوص اگر جوهر تاتو قرمز رنگ باشد. تاتو همچنین ممکن است ممکن است در اثر تزریق برآمدگی 
باعث تورم شدید و یا ایجاد زخم شود.

عفونتهاي موضعی :
ین عفونت هاي پوستی مقاوم به تاتو می تواند باعث عفونت هاي باکتریایی موضعی شود. عالیم عفونت عبارتند از قرمزي ،گرمی، تورم و چرك همچن

آنتی بیوتیک در این وضعیت نیز شایع است که منجر به ذات الریه و عفونتهاي خونی می شود .
:واکنشهاي آلرژیک

شرنگ هاي تاتو به خصوص رنگ قرمز در مواردي منجر به واکنش هاي آلرژیک پوست و در نتیجه تولید کهیر وخارش در محل تاتو می شود.این واکن
حتی ممکن است سالها بعداز دریافت تاتو ظاهر شود.
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استریلیزاسیونوگندزداییشستشو،الزامات
:شوندمیبنديدستهگروهسهدرعفونتانتقالخطروکارنوعبراساسوسایلولوازم
سوزنتیغ،وسایل(مانند. کنندمیپیداتماساستخوانبایاکردهنفوذنرمبافتدروسایلاین:)Criticalبحرانی(وسایل-

.گرددخریداريبنديبستهواستریلصورتبهمیبایستبحرانیوسایلتاتو)هاي
این. دارندتماسپوست ناسالمیامخاطباولینکردهنفوذنرمبافتدروسایلاین: )Semi-criticalبحرانی( نیمهوسایل-

الکلایزوپروپیلمثالعنوانبهگردندگندزداییباالسطحیامتوسطسطحموادگندزدايازاستفادهباحداقلمیبایستوسایل
.٪6پراکسیدهیدروژندرصد،1پرکلرین،70%

واصالحماشینبرس،شانه،مانند. کنندمیپیداتماسسالمپوستبافقطوسایلاین: ) Non-criticalبحرانی( غیروسایل-
عنوانبهگردد،وگندزداییشستشوگندزداي ضعیف،موادیادترجنتیکازاستفادهباحداقلمیبایستبحرانیغیروسایل. غیره

.شوینده(دترجنت)مادهیکوپایینسطحگندزدايیکازترکیبییاآمونیومچهارتاییترکیباتمثال،
:باشدمیاستفادهقابلزیرشرحبهآرایشگاهدرشیمیاییغیروشیمیاییهايروشگندزداییبراي
سفیدسدیم ( هیپوکلریتالکل،اتیلالکل،ایزوپروپیلهیدروژن،پراکسیدقبیلازشیمیاییهايمحلولشامل:شیمیاییروش-

.باشدگندزدا میحاويکنندهروانهايروغنفنلی،ترکیباتکروزول،لیزول،خانگی) ،کننده
وزارتتولید ازیاساختمجوزدارايکهبیمارستانیگندزداهايانواعازتوانمیتجهیزاتوابزارگندزداییبراي-1- 1- 10-2-

.گرددمیاستفادهبیمارستانیابزارووسایلگندزداییبرايکهباشدمیگندزداییموادشامل(. نموداستفادهباشد
.گرددنمیتوصیهگلوتارآلدهیدگندزدايمحلولازاستفاده:2تبصره-
جوشاندن،بنفش،ماورايپرتو(آون)،خشکحرارت(اتوکالو)،مرطوبحرارتیاباالفشاربابخار: شیمیاییغیرروش-

.باشدمیهاروشاینجملهازاولتراسونیک
استفادهآنامثالو(آون)خشکحرارت(اتوکالو)،مرطوبحرارتقبیلازتجهیزاتیازکهصورتیدر: خشکحرارتومرطوبحرارت

.گرددعملسازندهشرکتدستورالعملمطابقبایدگرددمی
ممکنکوچکفلزيوسایلبرايواستتماسدرشعلهحرارتبامستقیمطوربهفلزيوسیلهروشایندر:مستقیمحرارتازاستفاده
وسایلسطحدرشعلهازناشیکربنتجمعصورتدروشدخواهدفلزيوسایلتخریبباعثزمانمروربهروشایندرولیاستاستفاده

. نمودخواهدعملگندزداییفرایندازجلوگیريجهتعاملیکعنوانبه
دقیقه21مدتبهحداقلوسایلوابزاربایدشودمیاستفادهوسایلوابزارگندزداییبرايجوشاندنروشازکهصورتیدر: جوشاندن

:ازعبارتنداین روشازاستفادهدرمهمنکات.  یابندتماسجوشحالدرآبباکاملبطور
.روزانهحداقلتناوبباآبتعویض-
.شود)بازانبروقیچیمثال( براياستآبباتماسدرتجهیزاتبخشهايتماماینکهازاطمینان-
.کاريروزهرپایاندرگرددمیاستفادهآنازجوشانیدنبرايکهظرفیشستشوي-
ابزارسطوحهايقسمتتمامدرنفوذقابلیتزیراباشدنمیمناسبتجهیزاتوابزارکردناستریلوگندزداییبراي:بنفشماوراياشعه

.استبالمانعاستریلوتمیزتجهیزاتوابزارنگهدارياتاقدرآنازاستفادهولینداردراتجهیزاتو
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میکاهشرامیکروبیبارفقطوندارندراتجهیزاتوابزارکردناستریلقابلیتاولتراسونیکوجوشاندنبنفش،ماوراياشعه-
.دهند

با عالمت بین المللی معرفی می گردند ممنوع میباشد کهمصرفیکبارلوازمگندزدایییاکردنتمیز-
:استریلیزاسیونیاگندزداییانجامازقبلالزماقدامات

خواهداثربیاستریلیزاسیونیاگندزداییصورتاینغیردرشودپاكهاآلودگیواجرامازسطوحکلیهبایدگندزداییازقبل-
.بود

.نموداستفادهدترجنتو)C°30 -15(گرمآبازتوانمیتجهیزاتوابزارکردنتمیزبراي-
. گردداستفادهماسکودستکشمانندفرديحفاظتتجهیزاتازگندزداموادازاستفادههنگام-
گندزداییکامالالکلبهآغشتهپنبهیادستمالبابایدنداردوجودمحلولدرآنهاشناورسازيامکانکهبرقیتجهیزاتوابزار-

. گردند
.گرددنگهداريمجزاصورتبهآلودهسطوحووسایلازبایدتمیزابزارووسایل-

:سطوحگندزداییونظافت
.گرددگندزداییپایینسطحگندزدايبامشتريهربهخدماتارائهازبعدبایدکاريسطوح-
.گرددگندزداییوتمیزمنظمصورتبهبایدهاکابینتومیزصندلی،-
. باشدجاذبغیروصافبایدشودمیاستفادهمشتريبهخدماتارائهبرايآنازکهسطوحییامشتريبامرتبطسطوح-

استفادهموردگندزداییموادهايویژگی
.باشدانقضاوتولیدتاریخووزارتازورودیاساختپروانهدارايبایداستفادهموردگندزدايمحصوات-
ظرفرويبروباشدداردرظرفبایدگرددمینگهداريوانجامدیگريظرفدرگندزدامادهسازيرقیقکهصورتیدر-

.گردددرجمشخصصورتبهگندزدامادهناموتهیهتاریخجملهازگندزدامشخصاتبرچسب
. باشدسازندهکارخانهدستورعملبامطابقبایداستفادهموردگندزدايمحلولغلظت-
. گرددخودداريهمباگندزدامادهدوکردنمخلوطاز-
.گردد)درجوگندزداشویندهموادبرچسبکابینت( رويگرددنگهداريمناسبکابینتیامحفظهدربایدشویندهوگندزدا،مواد-
.گرددنگهداريواستفادهسازندهشرکتدستورعملاساسبربایدگندزدامواد-

ابزارووسائلاستریلیزاسیونوضدعفونیشستشو
:داردبستگیفاکتورچندینبهمؤثرضدعفونیبرنامهیکاجراي

موجودوضعبررسی
پاکسازي
شستشو
ضدعفونی
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شدهانجاماقداماتارزیابی
ضدعفونیبرنامهیکاجراي
موجودوضعبررسی
ظنموردعفونیعواملارزیابیوشناسایی
آنهاانتقالچگونگی
باشندشدهآلودهاستممکنبالقوهکهنواحیشناسایی
مناسبشیمیاییکنندهضدعفونییکانتخاب
پاکسازي
میباشدامکانحدتاارگانیکموادکاملحذفاصلیهدف.

نمایدحذفسطوحازراباکتریها% 90تامیتواندتنهاییبهپاکسازيمرحلهکهمیشودبرآورد.

استالزممعلقذراترساندنحداقلبهوگردوغبارانتشارکنترلدرمحلنمودنمرطوبگردوغباروجودصورتدر.

استالزممرحلهایندرشخصیحفاظتلوازمازاستفاده.

شستشو
حذفراباکتریها% 99تاگردداجرادرستیبهصورتیکهدرواستضدعفونیفرآینددرمرحلهترینکنندهتعیین

.مینماید

خیساندکاملطوربههاشویندهوگرمآببارانظرموردناحیهمیبایستابتدا.

گرددورغوطهمناسبشویندهدروشستهخوبیبهبرسبامیبایستموجودتجهیزاتولوازم.

توصیه متخلخلسطوحپاکسازيدرباالفشارهمراهبهمحلولجریانوصافسطوحدرمحلولکمفشارازاستفاده
.میشود

کفوپائینسطوحسمتبهسطوحباالترینازوبخشترینآلودهسمتبهنواحیپاکترینازمیبایستشستشوفرآیند
.گیردانجام

غیرفعالازجلوگیريمنظوربههاباقیماندهکاملحذفبرايکمفشارباسطوحتمامیآبکشیشستشومرحلهازپس
.استالزمهاکنندهشدن ضدعفونی

نواحیکلیهتاداداجازهمیبایستهاکنندهضدعفونیشدنرقیقازجلوگیريمنظوربهوضدعفونیمرحلهازپیش
.گردندکامالخشک

ضدعفونی
حرارت،محیطی (درجهعوامل،موردظناجرامبهتوجهبامناسبکنندهضدعفونیانتخاب(ph

کنندهضدعفونیمشخصاتبهتوجهباغلظتمؤثرترینازاستفاده
گردندمرطوبآببامیبایستسطوحهاکنندهضدعفونیازاستفادهازقبلمناسبنتیجهکسببراي.
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کمفشارباواسپريشکلبههاکنندهضدعفونیازاستفاده
باسازگارهايکنندهضدعفونیازچرخشیاستفادهphپایین وphمشابه ضدعفونیموادازمداوماستفادهبهنسبتباال

تاثیر بیشتري در کاهش احتمال ایجاد مقاومت میکروبی خواهد داشت .
داشتهتماسنظرموردسطوحباکنندهضدعفونینوعبامتناسبالزمزمانمدتیکبرايمیبایستهاکنندهضدعفونی

shiny wetدقیقه10باشند.حداقل

گردندخشکسپسوشستهآبباکاملطوربهمیبایستشدهضدعفونینواحیکلیه

هاکنندهضدعفونیازاستفادهاهداف
بیماريورودازجلوگیري-
بیماريکنترل-
بیماريگسترشازجلوگیري-

بامبارزهجهتمناسباقتصاديصرفهباحلیراهشوداجرادرستیبهصورتیکهدرضدعفونیبرنامهیک
.باشدمیآنهاازدیادووانتشاربیماریزااجرام

:هدف

.قرارگیرندمدنظرمیبایستضدعفونیهايبرنامهواجرايترویجدرکهموارديمرور-

آنهامضراتوفوایدهمچنینومیشونداستفادهکنندهضدعفونیعنوانبهکهشیمیاییموادبررسی-
:هاکنندهضدعفونی

ویروسها،باکتریها،(بیماریزااجرامبردنبینازسببیاانتشارازجلوگیري،کنترلبرايکهمیشوداطالقشیمیاییترکیباتبه
،استممکنغلظتباالتریندرکههابیوتیکآنتیخالفبر.میگیرندقراراستفادهمورداشیاءسطوحرويویادراماکن)قارچها

درعموماًهاکنندهضدعفونی،باشندداشتهباکتریهابرکشندگیاثرتماسساعتچندینازبعدوباشندباکتریواستاتیکفقط
ضدبعالوه.کشندمینیزراانگلهاوقارچها،ویروسهامواردبرخیحتیوباکتریهاواثرکرده)دقیقهچنددرطی(کمتريمدت

سمیحیواناتبراياستفادهموردهايغلظتدرآنهاازبسیاريومیشونداستفادهجانبیسطوحبرايمعموالًهاکنندهعفونی
میباشند

میشوندسپتیک خواندهآنتیمیروندبکارانسانوحیواناتبدنسطوحبرايکهخاصیهايکنندهعفونیضد.
Germicides/Biocides

مهمهايآنزیمبویژههاپروتئینرويمعموالمواداین.میبرندبینازراهامیکروارگانیسمکهمیشوداطالقشیمیاییموادبه-
.مینمایندعملاجرام
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باشدجایگزینیها)ویاماهیت(الکلتغییرهیدرولیز،،)اسویرکن(اکسیداسیون،استممکنعملمکانیسم
Biostatics/Germistatics

.مینمایندجلوگیرياجرامتکثیرورشدازصرفاًکهمیشوداطالقمواديبه

Sanitizers
بیعمومیبهداشتنظرنقطهازتادادهکاهشاشیاءسطوحدرراهامیکروبجمعیتفقطونبردهبینازرااجرامتماممواداین

ها)(شوینده.باشندوایمنخطر

Cleaning
طوربهپاکسازي.گویندپاکسازيرااجراموترشحات،خون،کودمثلآلیموادوغبار،خاك،خارجیموادفیزیکیحذف

.شودنمیآنهارفتنبینازباعثولیشدههاآلودگیومیکروبزدنکناریاشدنبرطرفمعمول باعث

sterilization
همهتخریبورفتنبینازبهمنجرکهمیشودعنواناکسیداتیلنازاستفادهمثلشیمیاییموادیاگرمامثلفیزیکیمراحلبه

شکلهاي
واردوبشکندمخاط) رایاپوستمثل(بدندفاعیسداستقرارکهابزاريووسائلکلیهومیشودهامیکروارگانیسمزندگی
.کرداکتفاءو...) اسپري،الکل،سوالرپت(متوسطسطحمحلولهايباوسیلهعفونیضدبهنبایدوباشداستریلشود بایدبافت

.شوندمیاستریلعملاتاقدرکهضدعفونی وسائلمثال

Detergents
یاوزیردرکههامیکروارگانیسمبههاکنندهضدعفونیتامیدهنداجازهوکنندمیپاكسطوحازراآلیموادوغباروگردذرات

.کنندپیدادسترسیدارندقراربین آنها

پاكاشیاءسطوحازراحترآلیموادبدینوسیلهتامیدهندافزایشراآبنفوذپذیريقابلیتوشدهسطحیکششکاهشباعث
.گردند
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هاکنندهضدعفونیانواع

Disinfectant
بیماریزاهايارگانیسمتعدادمیکروکاهشباعثومیشوندبردهکاربهاشیاءووسایل،اماکنضدعفونیبرايکههستندموادي

.نباشندمیزبانشانبرايتهدیدکنندهبیماريایجادقادربهآنهادرسطحی که

)High Level Disinfectants(قويهايکنندهضدعفونی-
کهصورتیدرمواداین.مؤثرنیستندلزوماًباکتریهااسپوررويولیمؤثراندبیماریزااجرامکلیهرويهاکنندهضدعفونیازدستهاین

( استریلیزاسیون.دهندانجامرااستریلیزاسیونعملمیتوانندیابدافزایش)دقیقه60تادقیقه(30آنهاتماسمدت زمان
احتمالکهزمانیدروشودمیاستفادهباشدارتباطدرسالممخاطیادیدهآسیبپوستباکهو ابزاريوسائلبرايوشیمیایی)

آندوسکوپی .مثالشودباید استریلوسیلهداردوجودمخاطآسیب

(Intermediate Level Disinfectants)متوسطهايکنندهضدعفونی-

کوچک(سطحبرايومؤثراندهاقارچبیشتروهاویروس،بیشترهستندزدنجوانهبهقادرکهباکتریهاییرويدستهاین
سالمپوستعفونیضد)درب و..دستگیره،استیشن،ترالی،الکر،میزمثلاستارتباطدرپرسنلدستباکه اغلبسطوحی

سالمپوستباتماسدرمعاینهوسائلوشدناستریلازقبلجراحیهايستضدعفونی،الکل)پدوالکلتزریقاتاسپري(براي
توانمیمرکزدراستفادهموردهايمحلولازباشدابزارکردناستریلجایگزینتواندنمیهیچ عنوانبهوداردکاربرد

.شودمیاستفادهمصرفآمادهاسپريصورتبهکهبردنامراAFمیکروتزید وسوالرسپت

:(Low Level Disinfectants)ضعیفهايکنندهضدعفونی-
برايمعمولطوربهمواداین.میبرندبینازراپوششدارايهايویروسوهستندزدنجوانهبهقادرکهباکتریهایی،دستهاین

میاستفادهداردکمتريحساسیتکه..)وسقفودیوارها،کف(شاملبزرگحسطوبرايومیشونداستفادهپاکسازي سطوح
.شود

استریلCSRدرباید.داردکالواتوباشدناستریلقابلیتکهايوسیلههردرمانمعاونتهايدستورالعملطبقکهوسائلی
ايوسیلهصورتیکهدروشودمیاستفادهاستریلیزاسیونجایگزینهاییروشسایرازهستندحساسحرارتبهوسائلی که .شود
fastاتوکالوهايبایاکرداستفادهاستریلجایگزیناز وسیلهبایدشداستریلغیر

وشودخودداريامکانحدتاشیمیاییموادباوسائلکردناستریلازحدامکانتاوشوداستریلمجدداًممکنزمانحداقلدرو
روشبهدقیقه30حداقلالزمزمانو رعایتنظرموردشئیبامحلولواکنشعدمازاطمینانصورتدرخاصمواقعدر

د .گیرقراراستفادهموردوآبکشی شوداستریلمقطرآببامحلولازخروجازپسوشدهاستریلوسیلهسرداستریلزاسیون
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چهارمفصل 

دفع پسماند
آیین نامه اجرایی 4ذیل ماده 2مدیریت اجرایی پسماندهاي ویژه تولیدي در فرایند  میکروپیگمنتیشن در آرایشگاه بر اساس تبصره 

آیین نامه اجرایی 11قانون مدیریت پسماند ها به عنوان جزء ویژه پسماند عادي می باشد.وتولید کننده موظف است براساس ماده 
مدیریت پسماند نسبت به جداسازي آن از پسماند عادي اقدام ومطابق ضوابط ابالغی مدیریت اجرایی پسماند هاي عادي قانون

.عمل نمایند

پسمانده هاي ویژه:-
به کلیه پسماندهایی گفته می شود که بدلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناك از قبیل سمیت ،بیماریزایی قابلیت انفجار یا 

نیز بخشی از پسماندهاي اشتعال،خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد وآن دسته از پسمانده هاي پزشکی و
کشاورزي که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسمانده هاي ویژه محسوب می شوند.صنعتی،عادي(آرایشگاهها)،

خطرناكدرمانیزایدات-
کرد. بنديزیر تقسیمدر گروههايتوانرا میزایداتاین

oو تیز دیگر برندهو وسایلشکستههاي، شیشهجراحی، چاقوهايسرنگسوزنشاملوسایلاینتیز؛ و نوكبرندهوسایل
نماید. بیماریزا را وارد بدنهايارگانیسمایجاد جراحتعلتتواند بهو میبودهخطرناكدستهباشد، اینمی

oخونبهشده، مواد آلودهخونی، تولیداتخونشوند. و شاملمیو انگلیاکتري، بویروسیبیماریهايانتقالباعث؛  عفونیزایدات ،
شامل) کهعفونیبیماران(محافظتکردناز ایزولهناشی، زایداتو تشخیصیتحقیقیاز آزمایشگاههايناشیزايمواد عفونت

آلوده، زیرانداز و سایر وسایلمانند روپوش، زایداتحیاتدارايشدهو تخلیهشدهرقیقهايشود واکسننیز میغذاییضایعات
باشد. بیمار میتوسطشده

oشوند. میدر نظر گرفتهعفونیتودهیکاند بعنوانگشتهمخلوطعفونیبا زایداتکهعمومیهايزبالهچنینهم
oشاملکهجسد بودهو کالبدشکافیبرداري، بافتجراحیاز اعمالناشییا مایعاتانسانیهايبافتشامل؛ پاتولوژیکهايزباله

. بیماریزا در آنها بسیار زیاد استو عواملداشتهایجاد بیماريامکانبالقوهها بصورتزبالهباشد. ایننیز میحیوانات
oاز ، مواد حاصلفیلمهايها ـ واکنشگرها و ظاهرکنندهمانند حاللاز مواد شیمیاییفمختلاشکالشاملشیمیایی؛ هايزباله

باشد. میبهداشتیهايو سرویسفنیهايقسمتها و مواد شیمیاییو ضدعفونینظافت
oمورد داروهايو همچنینو باقیماندهتهگذشتاریخداروهايو انواعداروییهايفرآوردهها شاملزبالهاین؛ داروییهايزباله

باشد. میدرمانیدر شیمیاستفاده
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oباشند. اینخطر میدر معرضدر تماسند، بالقوهـ درمانیبهداشتیخطرناكهايبا زبالهکهافراديکلیه: خطررمعرضافراد د
با ایننحويبهـ درمانیاز مراکز بهداشتییا خارجمواد زائد در داخلیتمدیرمباالتیبیدلیلبهکهاستکسانیافراد شامل

خطر عبارتند از:در معرضاصلیاند. گروههايبودهدر تماسضایعاتگونه
ـ درمانیمراکز بهداشتینظافتیخدماتبخشو کارگران، پرستارانپزشکان.
گیرند.میخدمتو یا در منزلـ درمانیبهداشتیدر مراکز کهبیمارانی
بیمارانو همراهانکنندگانمالقات.
زبالهو انتقالآوريو جمعرختشویخانهدارند مانند کارگرانرا برعهدهپشتیبانیخدماتکهکارگرانی
نند.کسوز کار مییا زبالهزبالهدفعدر محلکهو کارگرانیرفتگران
oو برندهزو تیعفونیهايزبالهمخاطرات

استممکنموجود در زبالهبیمار زايزا باشند. عواملبیماريهايمیکروارگانیسممختلفانواعداراياستممکنعفونیهايزباله
شوند:انسانزیر وارد بدناز راههاي
پوستشدنیا بریده، خراششدنسوراخ.
دهانمخاط
تنفس
بلع

ویژه مواد زاید جامد و دفع، انتقالآوري، جمعتفکیکدستورالعمل
:استشدهابالغزیر عفونتها ، قوانینو کاهشجامعهو سالمتمنظور ارتقاء بهداشتبه

قابلرنگآبیو در مخزنآوريجمعرنگمشکیمقاومزبالهدر کیسهبایستیبیمارستانخانگییا شبهمواد زاید جامد معمولی
گردد. و دفعآوريجمعمواد زاید جامد خانگیو همراهشستشو نگهداري

گردد. دفعخطرناكهايزبالهو همراهآوريجمع) مخصوصی(محفظهدر جعبهتیز و برندهنوكزباله
و توسطنگهداريشستشو و ضد عفونیقابلزرد رنگو در مخزنآوريجمعزرد رنگمقاومزبالهدر کیسهخطرناكهايزباله

.گردددفناز پودر آهکبا استفادهویژههايو در ترانشهمنتقلدفعمحلبهشهرداري

:برندهوتیزهايپسمانددفع
حملايشیوهبهاست بایدشدهشکستهکهمصرفیکبارغیربرندهوتیزوسایلومصرفباریکبرندهوتیزنوكاشیاسوزن،-

اینازمجدداستفادهوگردددفع)safty  boxایمن(ظرفدروباشدنداشتهوجودافرادبهآسیبیاصدمهاحتمالکهگردد
. باشدمیممنوعاشیاء

:گردداستفادهزیرهايروشازیکیازبایدسازيخطربی)جهتsafty  box(ایمنظرف4/3شدنپرازبعد-
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پرکلریندرصدیکمحلولشدپربرندهوتیزهايپسمانداز)safty  box(یاایمنظرف4/3اینکهازپس:گندزداموادازاستفاده
پسوشودپوشیدهمحلولازکامالهاپسماندرويکهايگونهبهشودریختهبرندهوتیزپسماندهايحاوي)safty  box( ظرفداخل

.گردددفعهاپسماندسایرهمراهوبستهکامالظرفدروشودریختهروفاضالبدرمحلولآرامیبهساعتنیماز
.گرددتهیهتازهصورتبهوهاپسماندگندزداییازقبلبایدگندزداییبراياستفادهمورددرصد1پرکلرینمحلول:نکته
: باشدمیزیرشرحبهسازيمحلولفرمول:نکته

آرایشگاه دراتوکاودستگاهتوسطسازيبیخطر-
سازيبیخطرجهت)safty  boxایمن( ظرفتحویلوشهرداريباقراردادعقد-

شکایاتبهرسیدگیتلفن
. گرددنصبمشتریاندیدمعرضدربایددانشکده/دانشگاه/وزارتشکایاتبهرسیدگیتلفن-
.باشندخواندنورویتقابلمتري10فاصلهازواضحبطورشرایطیهردروهموارهوزارتشکایاتبهرسیدگیتلفن-
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منابع:
18039209کد دستورالعمل تولید، نگهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنیدستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشت از مراکز تهیه، 

18039210کد دستورالعمل دستورالعمل اجرایی بازسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن هاي زیبایی
آیین نامه نام اجرایی پسماندهاي پزشکی

وزارت بهداشتابزارووسائلاستریلیزاسیونوضدعفونیشستشودستورالعمل
دکتر داوود افشاري- کتاب راهنماي بهداشت حرفه اي در شغل آرایشگري بانوان
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فصل یازدهم:

میکروپیگمنتیشن:
در معناي لغوي واژه میکرو پیگمنتیشن کاشت رنگ دانه هاي ایمن در قسمت فوقانی الیه درمیس پوست می باشد.

تقویت مژه براي مژه خط چشم دایمی،بهبود خط لب،اضافه کردن و یا جایگزین کردن ابروها ،بهبود ظاهر پلک ها،میکروپیگمنتیشن:کاربرد
مخفی کردن قسمت هاي بی مو در بیماران داراي خیم،ناهنجاري هاي مویرگی خوشلک هاي ماه گرفتگی،قرینه سازي ابروها،هاي کم پشت،

افرادي که به آرایش چشم آلرژي دارند.هاله سینه،بازسازي جاي زخم بر روي فرق سر،

:مزوتراپیجوانسازي پوست یا 
) دارند.skin care(پوستیهايمراقبتزمینهدرفعالیتبهتمایلکههمکارانیاین دستگاه می تواند کمک بسیاري باشد براي 

کارتریج هاي یکبار مصرف و ایمن این دستگاه را می توان جایگزین ماساژهاي دستی و تزریق هاي پوستی با سوزن هاي انسولین کرد که عالوه 
آرایش دایم است.در حال حاضر بیشترین کاربرد میکروپیگمنتیشن،بر ایمن بودن باز خورد سریعتري نسبت به روشهاي سنتی خواهید داشت.

تواند زیبایی و آرایش کامال طبیعی و مناسب صورت خود را بصورت همیشگی میکروپیگمنتیشن یک روش زیباسازي صورت است که مشتري می
بهداشتی و ایمن است و %100مخصوص انجام می شود که يو دائم داشته باشد این نوع خدمات جدید توسط متخصص این رشته و با وسیله

ترین و جدیدترین متد در زمینه زیبایی با پیگمنت سازي ابرو است.رسمی اداره بهداشت را دارد. پیشرفتهمجوز
لطفاً در مورد ماندگاري شود.سازي طوالنی مدت ابرو به روش هاشور مویی (تاچ) که شکل رویش مو در ابرو کار میآرایش و قرینه

میکروپیگمنتیشن توضیح دهید.
شود که عمق نفوذ سوزن ها زیاد نیست و پیگمنت ها در الیه هاي سطحی پوست قرار می گیرند. همچنین رنگ ها با بدن باید توضیح داده

سال بوده که بعد از آن رفته رفته کمرنگ می شود و نیاز به میکروپیگمنتیشن 2/5-3سازگار می باشند. در نتیجه ماندگاري رنگ ها در حدود 
مجدد می باشد.

وپیگمنتیشن ایمن براي من انجام دهند و نگران انتقال بیماري هاي مسري نباشم می بایست چه اقداماتی قبل، حین و بعد از میکراینکهبراي
میکروپیگمنتیشن انجام گیرد؟

ط کامالً عمل میکروپیگمنتیشن با نفوذ سوزن به داخل پوست و کاشت رنگ در داخل بافت پوست همراه می باشد. لذا این عمل باید در شرای
. از بهداشتی انجام شود. بدین منظور شخصی که عمل میکروپیگمنتیشن را انجام می دهد باید قبل و حین و بعد از کار مالحظاتی را در نظر بگیرد

اید. ناحیه مورد جمله اینکه حتماً قبل از شروع کار، کلیه وسایل اعم از دستگاه و قلم و سطوح در تماس را با ماده ضدعفونی کننده سطوح تمیز نم
نظر جهت میکروپیگمنتیشن را با ماده ضدعفونی کننده پوست تمیز کند. درحین کار از دستکش یکبارمصرف، ماسک و پیش بند استفاده کند. 

قیم در تماس با آب روز بطور مست3بعد از انجام کار کلیه لوازم یکبار مصرف دور انداخته شود و ناحیه مورد نظر با ویتامین آ کامالً چرب شده و تا 
قرار نگیرد.

اطالع دقیق از نوع دستگاه و کارتریج و رنگ مورد مصرف از الزامات قبل از کار می باشد.
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عوارض ناشی از استفاده از دستگاه هاي غیر استاندارد چیست؟
مواقع اثرات جبران ناپذیري از جمله اسکارها و عفونت هاي استفاده از دستگاه هاي غیر استاندارد با خونریزي و تورم زیاد همراه است و در بعضی 

.شودمیناشیرا…شدید و همچنین انتقال بیماري هاي ایدز، هپاتیت، جذام و
.دهیدتوضیحرایکهرمحاسنومعایبلطفاًدارد؟سنتیتاتويهايسوزنباتفاوتیچهوچیستکارتریج

دن سوزن به داخل بافت پوست انجام می پذیرد. یعنی سوزن در تماس مستقیم با بافت داخلی پوست عمل میکروپیگمنتیشن در واقع با وارد ش
گام می باشد. پس سوزن ها باید کامالً تمیز، استریل و عاري از هرگونه میکروب و آلودگی باشند.در سیستم تاتوهاي سنتی سوزن و سرپالك در هن

د، لذا سوزن پس از نصب بر روي دستگاه از حالت استریل خارج شده و احتمال بروز عفونت نصب در تماس مستقیم با دست آرایشگر می باشن
افزایش می یابد. دستگاه ها با سیستم هاي کارتریجی طوري طراحی شده اند که سوزن ها در داخل محفظه کارتریج قرار گرفته و براي نصب به 

کلیه سوزن ها تا هنگام ورود به داخل بافت، استریل باقی می مانند. نکته دوم اینکه در هندپیس دستگاه، با دست کاربر تماس پیدا نمی کنند، لذا
سیستم کارتریجی پلمپ بودن انتهاي کارتریج سبب می شود در هنگام کار خون و لنف به درون هندپیس نفوذ نکند و با تعویض کارتریج، کل 

اري خون و لنف می باشد از سیستم خارج شود و نصب کارتریج استریل جدید قسمتی که در تماس با پوست شخص بوده یا احتمال وجود مقد
ایمنی را براي مشتري به همراه آورد.

آیا امکان استفاده از یک کارتریج براي دو نفر وجود دارد؟
ریل شدن با اتوکـالو نمی باشند، خیــر، به دلـیل اینـکه سوزن هاي داخـل کارتریـج در تماس مسـتقیم با خـون و لنـف فــرد بوده و قابل اسـت

نمی توان از یک کارتریج براي دو نفر استفاده نمود.
داد؟قراراستفادهموردفردهمانبراينیزبعدجلسهدرگرفتهقراراستفادهموردمیکروپیگمنتیشناولجلسهدرکهراکارتریجیتوانمیآیا

بوده و محل مناسبی براي رشد باکتري ها و میکروب ها می باشد، بنابراین بعد از مصرف باید خیر، چون کارتریج استفاده شده حامل خون و لنف 
دورانداخته شود.

کرد؟حمامتواننمیروزچندتامیکروپیگمنتیشنانجامازبعد
شود که آب با موضع کار شده بعد از انجام میکروپیگمنتیشن الزم است ناحیه کار شده توسط ویتامین آ چرب شود. این پوشش پماد سبب می 

تماس نداشته باشد در نتیجه حمام کردن بالمانع است به شرطی که سطح ناحیه پیگمنتیشن شده کامالً توسط ویتامین آ پوشیده شده باشد.
اگر بعد از انجام میکروپیگمنتیشن ناحیه کار شده را چرب نکنم تأثیري در نتیجه کار دارد؟

کروپیگمنتیشن شده به وسیله ویتامین آ به ترمیم و بازسازي پوست کمک می کند و مانع از خشک شدن پوست می قطعاً، چرب کردن ناحیه می
شود، همچنین وجود پوششی از پماد و ویتامین آ نقش محافظی را دارد که از ورود میکروب ها و آلودگی به درون زخم ممانعت می کند.

شده اند چه روشی پیشنهاد می شود؟براي پاك کردن ابروهایی که قبالً تاتو 
براي پاك کردن تاتوهاي قبلی می بایست به پزشک متخصص پوست مراجعه شود.

و کاربرد آن توضیح دهید؟Dilutionلطفاً در مورد محلول 
ن رنگ ها استفاده می این محلول ساخته شده از ماده پایه رنگ ها می باشد که فاقد هرگونه پیگمنت است. از این محلول جهت رقیق تر کرد

شود. همچنین اگر رنگ شما بر اثر باز ماندن درب بطري آن خشک شد، چند قطره از این محلول به آن اضافه کرده و به خوبی تکان دهید تا 
دوباره رنگ مایع بدست آید.

در صورتی که پس از میکروپیگمنتیشن، رنگ ناحیه کار شده کم رنگ شده باشد، چه باید کرد ؟
ل ذکـــر است احتــمال اینکه در جلـسـه اول میـکروپیگمنتیشـن کلیـه نقاط یک رنگ نشـود و نتیـجه کار یکـنواخت نباشـد، وجـود دارد. قـاب

لذا بعــد از یک ماه آن نواحی که نیاز به میکروپیگمنتیشن مجدد دارند مشخص شده و باید در جلسه ترمیم اصالح شوند.


