Služby Boskovice, s.r.o.
Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01
IČO: 269 44 855
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Přílohy:
 Osvědčení MASÉR – Karel Trefný
 Výpis z živnostenského rejstříku

MASÉRNA v Boskovicích je majetkem města Boskovice, nachází se v objektu sauny.
Provozovatelem je společnost SLUŽBY Boskovice, s.r.o., náměstí 9. května 2, 680 18
Boskovice, IČ 26944855.

Pracovníci odpovědní za provoz SAUNY:
 Jednatel firmy Služby Boskovice, s.r.o…..Mgr. Milan Strya…..........tel.606902523
 Odpovědný vedoucí………………………Bohumil Feruga…….…...tel.606796562
 Masér…….………………………..……...Karel Trefný………….….tel.737580844

Provozní řád vypracoval: Mgr. Milan Strya
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1. Oprávnění pro výkon činnosti:
Název provozovny: masérna - sauna Boskovice
Adresa: U Lázní 2063/3, Boskovice
Provozní doba je pohyblivá podle potřeb zákazníků.
tel. č. : 511123273
Identifikace provozovatele:
Služby Boskovice,s.r.o., U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice,IČ : 26944855
živnostenský list:
č. jednací: MBO 2099/2013 ŽÚ/SiM/3
Masérské,rekondiční a regenerační služby
identifikační číslo provozovny:1009106741
Masáže bude pro Služby Boskovice,s.r.o. na základě dohody o pracovní
činnosti vykonávat Karel Trefný, nar. 6.5.1964.
Pracovník provozovny splňuje povinnosti dle §§ 19 a 20 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
tj.:
 má nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví
 vlastní zdravotní průkaz (je k nahlédnutí na provozovně)
 je zdravotně způsobilý
Vzdělání: Rekvalifikační kurz, podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb. pod
názvem Masér pro sportovní a rekondiční masáže (s působností mimo
oblast zdravotnictví) zakončený zkouškou 26.6.2013.

2. Rozsah poskytovaných služeb:
Různé druhy tělových masáží – masáž celého těla, masáž horních
končetin, masáž dolních končetin, masáž šíje, masáž zad, masáž břicha.
Pracovní doba je pohyblivá podle potřeb zákazníků. Používané
prostředky:masážní emulze Jutta s.r.o.(a-základní, b – hřejivá, cchladivá), masážní oleje Sixtus(neutral, citrus a lutschenkiefer).

3. Základní údaje o provozovně:
Provozovna je umístěna v budově sauny. Šatna, chodba a WC jsou
společné se saunou. Zásobování vodou je z veřejného vodovodu a je
stáčeno do městské veřejné kanalizace. Je vytápěna ústředním topením
ze společné kotelny. Větrání je přirozené 2 okny. Osvětlení je tedy denní.
V místnosti se nachází masážní lehátko, skříň, lůžko první pomoci, sběrný
koš, odpadkový koš, umyvadlo, lékárnička.
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4. Povrchová úprava stěn a podlahy:
Stěny jsou vymalovány barvami v kombinaci s keramickým obkladem.
Kolem umyvadla je keramický obklad, omyvatelný a dezinfikovatelný.
Nábytek je z dřevěného lamina, omyvatelný a dezinfikovatelný. Podlaha je
pokryta PVC,omyvatelná a dezinfikovatelná.

5. Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení
(dále jen zařízení)
V masérně nejsou používány žádné stroje, přístroje, nástroje ani pomůcky
a další zařízení.
6.Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění:
Podmínky dezinfekce:
Dezinfekce je prováděna pouze přípravky, které jsou registrované a
schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR [ § 56 písm.a ) zák. č. 258/2000
Sb. ]
-

příprava dezinfekčních prostředků je prováděna dle návodu výrobců
dezinfekční roztoky se připravují pro každou směnu čerstvé, není-li
uvedeno jinak
- dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem
formou pěny nebo aerosolem při dodržení koncentrace a doby
působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu výrobce
- k prevenci vzniku selekce a rezistence mikroorganismů jsou
dezinfekční prostředky střídány cca 1x za měsíc ( dle aktivní látky)
- při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čisticími vlastnostmi
lze spojit etapu čištění a dezinfekce
- při kontaminaci nástrojů, předmětů a povrchů biologickým
materiálem se provede dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem,
po expozici se očistí obvyklým způsobem
- spektrum používaných přípravků podle charakteru služby a účelu
Používané desinfekční prostředky na podlahy a povrchy jsou infidur,
desam, sekusept. Na ruce se používá spitador a septoderm.
Ochrana zdraví a bezpečnosti práce při manipulaci s dezinfekčními
přípravky
Desinfekční přípravky:
- jsou v provozovně skladovány v originálním balení
- pro jejich přesné dávkování je pouze pro tento účel vyčleněna přesná
odměrka
- je s nimi manipulováno se zvýšenou opatrností
- jsou bezpečně a samostatně (včetně odměrky) uloženy v uzavřené
skříňce v provozní místnosti .
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Osobní ochranné pomůcky používané při práci s dezinfekčními prostředky:
- ochranné pryžové rukavice.
Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky
-

při zasažení kůže koncentrovaným roztokem je nutné odstranit
potřísněný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem
- kůži je nutno následně ošetřit ochranným krémem
- při zasažení očí - 10 - 15 min proudem vody vymývat oba spojivkové
vaky
- při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít 1/2 l vody, zvracení
nevyvolávat
- při nadýchání výparů je potřeba postiženého vyvést na čerstvý vzduch
a zajistit mu klid a teplo
Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při
zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.
Zásady osobní hygieny zaměstnanců
Pracovní oděv a občanský oděv se ukládá odděleně v šatní skříni
v masérně.
Zaměstnanec je povinen:
- zdržet se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (konzumace
jídla, pití, kouření),
- pečovat o tělesnou čistotu – před zahájením a ukončení práce u
každého zákazníka, přechodu z nečisté práce ( např. úklid, použití WC,
manipulace s odpadky ) na čistou a při každém znečištění si umýt ruce
v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího a případně
dezinfekčního prostředku. Používat k osoušení rukou jednorázové
ručníky.
- nosit funkční a čistý osobní ochranný oděv světlé barvy a vhodnou
obuv po celou pracovní dobu,
- v případě znečištění pracovního oděvu v průběhu pracovní doby se
zaměstnanec převlékne
Zaměstnanec nesmí opouštět budovu sauny v průběhu pracovní doby
v ochranném oděvu a obuvi. Před odchodem ze zaměstnání je povinen
převléci se do civilního oděvu.
Ochrana zdraví spotřebitele
1. V provozovně nelze kouřit
2. Do provozovny je zakázán vstup zvířat s výjimkou vodicích psů
nevidomých osob.
3. Povinností zaměstnanců (fyzických osob) vykonávajících činnosti
epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a
vyšetřením
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a) jsou-li
postiženi
průjmovým,
hnisavým
nebo
horečnatým
onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a nebo jsou-li
podezřelí z nákazy
b) pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným
s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným
závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo
v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky
závažné
c) musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání
d) k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře
nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
4. V provozovnách péče o tělo nesmějí být prováděny výkony lékařské,
výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami, mateřskými znaménky,
výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.
5. Při poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické
prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných,
obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.
6. Prostory a inventář na pracovišti jsou udržovány v takovém stavu, aby
nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb.
7.

Čistý ubrousek pod nohu je poskytován pro každého zákazníka
jednorázově, opakované použití nečistého ( použitého)
prádla a
jednorázových pomůcek se nepřipouští.

8. Při náhodné kontaminaci pokožky zákazníka biologickým materiálem (
zejména krví) musí být provedena dezinfekce kontaminovaného místa
schváleným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.
9. Provozovna je vybavena lékárničkou první pomoci. Vybavení lékárničky:
- Jednorázový sterilní obvazový materiál vč. náplastí
- Šátek trojcípý
- Maska resuscitační
- Rouška plastová
- Rukavice pryžové
- Nůžky
- Isotermické folie
- Pinzeta
- Teploměr
- Sterilní náplastový steh šicí
10. Masážní stůl – prostěradla jsou používána buď papírová, která jsou po
jednorázovém použití uložena do odpadkového koše a nebo textilní
prostěradla,která jsou po jednorázovém použití uložena do sběrného koše.
Špinavé prádlo se skladuje v koši v prostoru masérny a denně se odnáší
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do technické místnosti v sauně, kde se dosušuje a 1x týdně se odváží
k vyprání. Praní je smluvně zajištěno v prádelně Nemocnice Boskovice,
s.r.o.
Zásady první pomoci při poranění zákazníka nebo zaměstnance
-

pokud dojde k poranění zákazníka nebo personálu je třeba ihned
provést ošetření postiženého místa - omytí rány a okolí čistou vodou a
mýdlem, následně ošetřeno antiseptikem,

-

k zástavě kapilárního krvácení se používá např. Gelaspon
obvaz,

-

poranění většího rozsahu event. poranění diabetika musí být následně
ošetřeno lékařem,

-

je proveden záznam do deníku poranění

a sterilní

Zdravotní kontraindikace
Obecně:
Osoba provozující masérské a regenerační služby nesmí provádět výkony
na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony
na sliznicích, oční spojivce a rohovce.
Kontraindikace masáže: např.
 veškerá akutní kožní onemocnění
 bolestivé otokové stavy
 horečnatá onemocnění
7. Způsob zacházení s prádlem
V provozovně je používáno prádlo, které je z materiálů, které se dají
vyvářet a žehlit.
Dále jsou zde používány pomůcky na jedno použití – ubrousky a papírová
prostěradla.
V provozovně je zajištěna dostatečná zásoba čistého prádla podle druhu a
rozsahu poskytovaných služeb.
Čisté prádlo je skladováno odděleně od použitého v uzavřené skříňce
v provozovně.
Použité vlhké prádlo není v pracovních místnostech dosušováno.
Použité prádlo se ukládá do omyvatelného a dezinfikovatelného koše
v provozní místnosti.
Použité prádlo je odnášeno z provozní místnosti denně.
Praní prádla je zajištěno v prádelně Nemocnice Boskovice,s.r.o.
Za manipulaci s prádlem odpovídá Karel Trefný.
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8. Očista prostředí provozovny
Provozovna je udržována v čistotě a v provozuschopném stavu.
Průběžně je prováděna účinná sanitace provozovny, pracovních ploch,
nábytku. Úklid všech prostor je prováděn bezprostředně po znečištění,
jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko.
V rámci úklidu je denně prováděna očista podlah, umývadla, záchodu,
odpadové nádoby.
Při úklidu se používají běžné detergenty, nejméně jednou týdně s použitím
dezinfekčních roztoků.
Malování provozovny se provádí dle potřeby, podle potřeby se rovněž
obnovují i omyvatelné povrchy stěn.
Mytí oken a dveří je prováděno 4x do roka, včetně mytí žaluzií, jinak
bezprostředně po znečištění.
Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny, používají
a ukládají se odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení .
Jsou udržovány v čistotě.
Pomůcky pro hrubý úklid jsou uloženy v úklidové místnosti.
Ostatní úklidové pomůcky jsou uloženy ve skřínce v provozní místnosti.
Veškerý odpad se odstraňuje denně z provozovny. Odpadkové koše jsou
kryté, denně se dezinfikují.
Likvidace komunálního odpadu je zajištěna smluvně se společností SITA
CZ.
Úklid všech místností provádí Karel Trefný.
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba
Hasiči
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……………………………………………
razítko a podpis
níže názvy legislativních předpisů:
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 Vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných – ve znění vyhl. č 602/2006 Sb.
 Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k
získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 Vyhláška MZd č. 26/2001 Sb., o kosmetických prostředcích, v platném znění
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů,
v platném znění
 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
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