Leders overordnede ansvar
Tiltak

Utført dato

Merknad

Utført dato

Merknad

Informasjon til alle ansatte, slik at de er gjort kjent med smitteverntiltakene som
gjelder for bedriften.
Utarbeide rutiner for informasjon til kunder om salongens smittevern.
Bemanningsplan som sikrer nok avstand mellom ansatte og kunder til enhver tid
Organisering og plan for betjening av resepsjon og telefon
Utarbeide rutine for håndtering av en eventuell smittesituasjon.

Hygienetiltak
Tiltak
Sikre at det er nok såpe, tørkepapir og/eller håndsprit, rengjøringsmidler til utstyr etc.
tilgjengelig.
Sikre at man har nok kapper tilgjengelig, og at man har gode rutiner for vask av
kapper og håndklær.
Etablere renholdsrutiner i salongen i henhold til forskrift/veileder.
Synlige informasjonsplakater om håndvaskerutiner og hostehygiene i salongen.
Etablere rutiner for vask av arbeidsstasjon/kabinett og utstyr mellom hver kunde.

Redusere kontakt mellom personer – minimum 1 meter
Tiltak

Utført dato

Merknad

Utført dato

Merknad

Utarbeide rutiner for minimalt avbrudd fra pågående arbeid i produksjon til å betjene
resepsjon, telefon, salgsområde og timeavtaler.
Rutine for bruk vaskeområdet slik at kunder ikke sitter for tett på hverandre. Det skal
være minimum 1 meter mellom hver vask og kunde/behandler
Planlegge bruk av kundestoler slik at minimum 1 meter avstand blir overhold. NB!
Større avstand på sidene da frisør/hudpleier kan jobbe tett på hverandre på sidene.
Utarbeidet rutiner for bruk av pauserom, ventesoner og betjeningsområder slik at
pålagt minimum 1 meter avstand overholdes hele tiden.

Renhold
Tiltak
Lage plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike punktene.
Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte gjenstander (dørhåndtak,
lysbrytere, kasseapparat, bankterminal mv.)
Utarbeide skjema for dokumentasjon med signering for gjennomført vask av toalett.

Kravene som må være oppfylt står i Forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 14:
Virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv., må, for å kunne holde åpent, drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke
personer ikke er i virksomhetens lokaler. Virksomheten skal sørge for at alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten, og legge
til rette for at de ansatte kan overholde plikter som følger av tiltakene. Folkehelseinstituttet (FHI) gir råd om hvordan virksomhetene kan organisere arbeidet
og ivareta smittevernet på best mulig måte.

