
Osnova k provoznímu řádu v rekondičních centrech a soláriích   
(§ 21 odst. 3 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví) 

 
 

I. Údaje o poskytovateli nebo provozovateli  
(název a sídlo provozovatele, IČO, provozovatel, odpovědná osoba, název provozovny, 
adresa provozovny, telefon, vzdělání, délka praxe v oboru) 
 

II. Druh a rozsah poskytovaných služeb  
(popis a specifikace služeb, popis a vybavení provozovny, počet zaměstnanců a pracovních 
míst ). Vedle pracovních místností  musí být v provozovně vyčleněn prostor pro zázemí 
zaměstnanců 

 
III. Popis pracovní činnosti  

Pracovní postup (např. druh používaných přístrojů, nářadí a pomůcek, popř. posouzení o 
shodě), poučení klientů o možných zdravotních rizicích. 
Solária – fototyp, evidence provozní doby (hodiny příp. minuty), evidence četnosti výměny 
trubic, pokyny pro údržbu, pokyny pro chování zákazníka v soláriu         

 
IV. Manipulace s prádlem 

Pracovní oděv (udržován v čistotě, dle potřeby měněn v průběhu směny ) . 
Civilní oděv (ukládán odděleně od pracovního ). 
Zásoba čistého, nepoužitého prádla ( způsob ukládání, praní a žehlení ….. )   
Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití prádla je 
nepřípustné, oděv zákazníka je během práce chráněn čistým prádlem … dle charakteru 
poskytovaných služeb. Používané prádlo je z materiálu, který se dá vyvářet nebo je určeno 
k  jednorázovému použití. 
Čisté prádlo se při přepravě chrání před znečištěním a druhotnou kontaminací vhodným 
obalem. Prádlo se převáží tak, aby nedošlo k poškození obalu. 
Použité prádlo se ukládá do vyčleněného, větratelného prostoru, odděleného od pracovního 
prostoru, skladuje se v nepropustných, uzavíratelných obalech. Dosoušení prádla v 
provozní místnosti v době provozu je nepřípustné. 
Obaly musí být omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Prádlo nesmí          
zůstávat vlhké v obalech. 
 Zodpovědná osoba: 
 

V. Desinfekce   

Pomůcky a přístroje  pro každého zákazníka se používají čistě umyté a desinfikované. 
K desinfekci jsou používány přípravky s virucidním účinkem v koncentracích a expozicích 
dle návodu na etiketě (uvést používané přípravky), které se ředí denně před zahájením 
provozu, nádoba je označena dnem a hodinou ředění. Při práci s dezinfekčními prostředky 
se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné 
pomůcky. K zabránění vzniku selekce, příp. rezistence mikrobů, vůči přípravku 
dlouhodobě používanému, se střídají min.1 x měsíčně desinfekční přípravky s různými 
aktivními látkami. O střídání přípravků je vedena evidence. 
Při znečištění biologickým materiálem, zejména krví, se ihned provede dekontaminace 
místa, tj. dezinfekce s následnou mechanickou očistou. 
Zodpovědná osoba: 
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VI. Úklid 
Úklid všech prostor se provádí  bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát        
denně navlhko, úklid s použitím desinfekčních prostředků se provádí nejméně jednou 
týdně. Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby, jedenkrát denně  s použitím 
desinfekčních prostředků. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně 1 x denně 
s následnou očistou a desinfekcí. V případě instalace vzduchotechnického zařízení je 
zajištěna kontrola účinnosti zařízení včetně výměny filtrů alespoň 1x do roka. Malování 
provozovny se provádí při znečištění stěn ihned, jinak minimálně 1 x  za 2 roky. 
Hygienické zařízení se maluje alespoň 1 x do roka. Umývadla, vaničky, vany nebo mísy 
k umývání  musí být pro každého zákazníka čisté a dezinfikované   
Zodpovědná osoba: 

 
VII.    Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele 

Pracovníci musí pečovat o tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po ukončení práce u 
každého zákazníka si umýt ruce, rovněž při přechodu z práce nečisté na čistou.  
Pracovníci musí používat ochranné prostředky dle charakteru vykonávané práce.     
Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití prádla je 
nepřípustné. Upřednostňuje se používání pomůcek na jedno použití.Oděv zákazníka musí 
být během práce chráněn čistým prádlem ( ručníky, roušky, podložky a pod.) dle 
charakteru poskytovaných služeb.  
Při poskytování služeb je možno používat jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje 
a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných předpisů, které se 
na  ně vztahují. V provozovně se nesmějí vyskytovat předměty nesouvisející s její 
činností.  
K dispozici je lékárnička vybavená v souladu s poskytovanými službami. 

Zamezit vstupu  zvířat    do provozovny.  

Zákaz kouření v prostorách provozovny. 

 

 
 

 
 

V Ostravě dne ……………….                                       Podpis ………………………. 
 
 
 


