הנחיות מיוחדות לטיפול לא רפואי בגוף האדם (מניקור-פדיקור)
טיפול בגוף האדם הוא עיסוק המחייב לימוד וידע מעמיק ,החייב להיעשות תוך שמירה על בריאות
המטופל והמטפל.
טיפול שאינו כהלכה עלול לגרום להעברת מחלות בין מטופל למטופל או בין מטפל ומטופל .אי
הקפדה על כללי ההיגיינה עלולה לגרום העברת נגיפים קטלניים וחיידקים הגורמים מחלות קשות,
כגון :איידס ,צהבת ,מחלות עור וזיהומים.
מאחר שלעיתים משך הזמן מההדבקה להתפרצות המחלה הוא ארוך ,הלקוחות ובעלי העסק לא
מקשרים בין הסיבה לתוצאה.
מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות ,להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך
בסיסי למבקשים להקים ולנהל עסק לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם.

פדיקור ומניקור – הנחיות כלליות לטיפול וחיטוי
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ליד מקום הטיפול יהיה כיור נמוך לניקוי הרגליים ובו ברז מים חמים וקרים.
המטפל ידאג שהלקוח ינקה את הרגליים או הידיים לפני הטיפול
יש לחטא את כל הכלים שמשמשים בטיפול מניקור או פדיקור ע"י השרייתם למשך  30דק'
פחות בתמיסת כוהל בריכוז של  70%או תמיסת כלור זמין המכילה  300חלקים למיליון.
יש להחליף את כל הנוזלים המשמשים לטיפול לאחר סיום הטיפול במטופל.
יש לדאוג לסט כלים חד פעמי כפול ליד כל עמדת טיפול

הנחיות בנושא מבנה ותשתית בעסק מסוג מניקור -פדיקור
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הקירות והתקרה -יבנו מבטון ,לבנים ,בלוקי בטון או מכל חומר בנייה קשיח אחר שאינו עץ או
אסבסט ויהיה נקי ושלם
המחיצות הפנימיות -יהיו בנויות מחומר בנייה הניתן לניקוי בקלות
רצפת העסק -תהיה בנויה ממרצפות ללא שקעים או מחומר אחר אשר אותו אישר המנהל,
הרצפה תהיה נקייה ושלמה בכל עת .לא יותקן שטיח בבית העסק
שירותים וקבועות סניטריות -בעסק יהיה חדר שירותים אחד לכל הפחות .חדר השירותים
יהיה צמוד לעסק או במרחק סביר אשר אותו אישר המנהל .מומלץ לבנות את חדר
השירותים בתוך העסק עצמו .בתא השירותים תימצא אסלה בתנאים הכתובים בהל"ת
(הוראות מיתקני תברואה) בתא השירותים תמיד ימצא נייר טואלט .בחדר השירותים יהיה
כיור וברז עם מקור מים חמים וקרים ככתוב בהל"ת .ליד הכיור תמיד ימצא נייר ניגוב ,סבון
נוזלי ,ופחון איסוף פסולת .חדר השירותים וכל הציוד בתוכו יהיו נקיים תקינים ושלמים בכל
עת .חדר השירותים חייב להיות מאוורר בכל עת.
כיור בעסק -בנוסף לכיור בתא השירותים ,יש לדאוג לכיור אחד לפחות בסביבת חדר
הטיפולים .המים יהיו באיכות מי שתייה ויש לדאוג לזמינות מים חמים וקרים בכל שעות
פעילות העסק .בעסק הנמצא בו מאגר מים ,יש לדאוג לניקוי יסודי של אחת לחצי שנה
לפחות.
אזור הטיפול -יהיה נקי ומסודר בכל עת.
רהיטים וציוד -באזור הטיפול יהיו בנויים או לכל הפחות מצופים בחומר לא חדיר למים ,הניתן
לרחיצה וטיפול .הרהיטים והציוד יהיו נקיים בכל עת .בעסק יהיה ארון לכביסה נקיה ומתקן
לאיסוף כביסה מלוכלכת .תהיה הפרדה בין הציוד לניקוי וחיטוי לשאר החומרים לטיפול
בלקוחות.

