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يجب على العاملين لبس الكمامات طوال الوقت، ولبس القفازات عند أداء الخدمات المتطلبة للبس 
القفازات. واستخدام المراييل ذات االستخدام الواحد للزبائن في الخدمات التي تتطلب ذلك؛ مثل 

قص وصبغ الشعر، المكياج، تنظيف البشرة، وغيرها.

يجب أال تقل المسافة بين كراسي الخدمة عن مترين. 

يجب أن يكون حضور الزبائن من خالل حجز المواعيد، ويجوز السماح لمن يأتون بدون حجز 
شريطة توافر العاملين الالزمين ألداء الخدمة. 

يجب تنظيف وتطهير كراسي الخدمة قبل وبعد كل زبون باستخدام المطهرات الكحولية الخاصة 
باألسطح بتركيز ال يقل عن %70 من المادة الكحولية المطهرة.
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استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد لتجفيف الشعر في حال 
تطلب األمر.

استبدال المراييل القماشية بالمراييل ذات االستخدام الواحد المصنوعة 
من الورق أو البالستيك.

يجب قص الشعر وهو رطب لتفادي تطاير جزيئات الشعر في الهواء.
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تخصيص غرفة منفصلة لخدمة زبون واحد، وتحتوي على مراوح 
شافطة وأنظمة تهوية تعمل بشكل فعال، وزيادة تهوية الهواء 

الخارجي قدر اإلمكان عن طريق فتح النوافذ إن أمكن.

ضبط حرارة الُمجفف الكهربائي (االستشوار) على أعلى درجة حرارة. 

الُمجفف 
الكهربائي

(االستشوار)

الحفاف 
باستخدام الخيط

يجب رش بكرة الخيوط بمعقم كحولي سائل ال يقل تركيز الكحول 
فيه عن %70 قبل البدء بعمل الخدمة للزبون.

عدم استخدام خيط الحفاف عن طريق الفم واالستعاضة عنه بطرق 
أخرى مناسبة تمنع انتقال العدوى على سبيل المثال ال الحصر 

استخدامه باليد أو بوضعه بالرقبة.

التخلص من الخيوط المستخدمة فور االنتهاء منها بطريقة آمنة وذلك بوضعها في حاويات 
أو أكياس القمامة.

نقش الحناء 
والتخضيب

يجب غسل وتعقيم اليدين أو الرجلين قبل الخدمة. 

يجب التخلص من عصارات الحنة المستخدمة فور االنتهاء من كل 
زبونة، وعدم استخدام الكمية المتبقية لزبونة أخرى.



 المكياج

يجب تطهير علب المكياج باستخدام المطهرات الكحولية التي ال تقل 
تركيزها عن %70 من المادة الكحولية المطهرة قبل وبعد كل استخدام.

استخدام األدوات ذات االستعمال الواحد مثل (اللوح "الباليت"، مالعق 
الغرف لمستحضرات التجميل، الفرش، واالسفنجات) أو تعقيم األدوات 
بعد كل استخدام بمطهر كحولي ال يقل عن %70 من المادة الكحولية.  

والتخلص من المستحضرات المتبقية مباشرة بعد كل استخدام 

 ُيسمح بتركيب الرموش. مع ضرورة تعقيم المعاد استخدامها من قبل تركيبها.  

تنظيف الوجه

استخدام المناشف ذات االستخدام الواحد فقط.

يجب تطهير علب الكريمات والمستحضرات باستخدام المطهرات الكحولية 
التي ال تقل تركيزها عن %70 من المادة الكحولية المطهرة قبل وبعد كل 

استخدام.

يجب تنظيف وتطهير األدوات ذات االستخدام المتكرر مثل المالقط، إبر الرؤوس السوداء 
وغيرها باستخدام المطهرات الكحولية التي ال يقل تركيزها عن %70 من المادة الكحولية 
المطهرة ثم تعقيمها باستخدام جهاز التعقيم وفق إرشادات وزارة الصحة قبل وبعد كل 

استخدام.

استخدام األدوات ذات االستعمال الواحد مثل (اللوح "الباليت"، مالعق غرف المستحضرات 
والكريمات، الفرش، واالسفنجات) أو تعقيم األدوات بعد كل استخدام بمطهر كحولي ال يقل 
عن %70 من المادة الكحولية.، والتخلص من المستحضرات والكريمات المتبقية مباشرة بعد 

كل استخدام .



التسمير
تعقيم األجهزة بعد كل استخدام. 

تركيب وصالت 
الشعر القابلة 

لإلرجاع

في حالة اإلرجاع يجب تعقيم الوصالت أو عزلها لمدة 48 ساعة. 


