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Mgr. Petra Valentová                                          Masérské, rekondiční a regenerační služby


Provozní řád pro činnosti epidemiologicky závažné na úseku péče o tělo (masáže)

Název provozovny:

název:   Masáže, kineziotaping
telefon:  734 335 800
e-mail:   dvacetjedna21@email.cz
web:       www.petraskala.cz

 Místo podnikání: 

 U železné lávky 592/8, Praha 1, 110 00

Provozní doba:

Pondělí a pátek
8:00 - 20:00 hod a dále dle objednání klientů

 Identifikace provozovatele: 

Mgr. Petra Valentová
Klimentská 1214/40
110 00, Praha – Nové Město

Živnostenský list:

č.j.                   UMCP1 125580/2015
ID RZP           1739855
IČ                   648 77 957

Oprávnění pro výkon činnosti:

Ukončené vysokoškolské vzdělání opravňující používat titul Mgr., rekvalifikační kurz – masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo sektor zdravotnických zařízení. Kurz proběhl na školícím pracovišti Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, školitel MUDr. Petr Hošek. Školící pracoviště je akreditované MŠMT dle vyhlášky MPSV ČR č.21/91 Sb. pod číslem 13 616/92-34.
Kurz - kinesiotaping I, II - EduSpa College, lektor Bc. Kamil Štědrák, kurz absolvován 20. - 21. 10. 2016.
Kurz - Dornova metoda, Breussova masáž - EduSpa College, lektor Robert Al Aref, kurz absolvován 26.1. 2017.
Kurz – manuální lymfodrenáž těla v regeneraci -  EduSpa College, lektor Robert Al Aref, kurz absolvován dne 17.9. 2017.
Kurz – masáž proti celulitidě a formování postavy – EduSpa College, lektor Robert Al Aref, kurz absolvován 16.11. 2017.

Zdravotní průkaz vydán dne 28.8. 2015, MUDr. Petr Kožoušek.


Předmět činnosti : Masérské, rekondiční a regenerační služby.

Rozsah poskytovaných služeb :

Různé druhy tělových masáží a technik v rozsahu absolvovaných odborných kurzů - sportovní, relaxační. Pracovní doba je pohyblivá - dle potřeb zákazníků.
Před a po poskytnutí služby si pracovník umyje ruce pod tekoucí vodou za použití vhodného mycího popř. desinfekčního prostředku. Lehátko je opatřeno pro každého klienta
zvlášť vždy čistým prádlem: ručníkem, prostěradlem, popř. jednorázovou papírovou podložkou. K masážím jsou používány masážní oleje, dle přání klienta emulze, aj..
Při kinesiotapingu jsou používány tejpovací pásky, které se lepí na pokožku klienta dle potřeby a rozsahu, které uvede klient. Pokožka se očistí lihobenzinem zakoupeným v lékárně pro odmaštění pokožky, je možno použít lepidlo ve spreji - Tenzosprai. Pro odstranění tejpu v masérně se použije odstraňovač tejpů.

 Základní údaje o provozovně : 
Provozovna je součástí salonu Mirákl - provozovatelem je Bohunka Šrámová, IČO 69669813. Je umístěna v přízemí zděného domu. Do provozovny se vchází z recepce salonu, kde je zároveň čekárna a šatna. Klienti používají toalety, které jsou společné pro klienty salonu Mirákl. Společné prostory se řídí provozním řádem salonu Mirákl. K dispozici jsou jednorázové přezůvky pro klienty. Provozovna je vybavena umyvadlem pro potřeby provozovatelky. K dispozici jsou jednorázové ručníky.
Provozovna je vytápěna přímotopem. Větrání je zajištěno oknem a dveřmi do atria, osvětlení je stropním tělesem a lampičkou.
Provozovna je čistě vymalována, na podlaze je položena omyvatelná dlažba.
Součástí provozovny je sektorový nábytek, masérský stůl, masérská židle. V provozovně je zákaz kouření a zákaz vstupu zvířat mimo vodící psy.

Použití speciálních přístrojů:

Při masážích nejsou používány žádné přístroje. V případě masáží lávovými kameny je používána ohřívací nádoba lávových kamenů včetně kamenů.

Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění:

Neprovádí se výkony na nemocné a porušené kůži. Opakovaně používané pomůcky se čistí a dezinfikují. Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají. Desinfekce se provádí omýváním nebo postřikem, je dodržena předepsaná koncentrace a doba působení. K zabránění vzniku rezistence mikrobů se dezinfekční prostředky střídají podle jejich různých účinných složek.
Lékárnička má kromě standartního vybavení i jodisol.

Kontraindikace:
Obsloužen bude jen zákazník se zdravou kůží, v opačném případě podle doporučení odborného lékaře.
Absolutní kontraindikace: 
        - kardiostimulátor, 
        - gravidita, 
        - maligní – zhoubná nádorová onemocnění,
        - veškerá akutní kožní onemocnění – ekzém, lupénka, furunkl, plísňová onemocnění, 
        - hnisavá kožní onemocnění – pyodermie, impetigo,
        - virová kožní onemocnění – opar pásový (herpes zoster), bradavice (verrucae), mollusca
           contagiosa – podobné drobným bradavicím,
        - plísňová kožní onemocnění – dermatomykózy,  
        - kožní onemocnění vyvolaná parazity – svrab (scabies), zavšivení (pediculosis), 
        - veškeré alergie na používané krémy, masti, emulze, …

Úklid a desinfekce.

Úklid provozovny se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně 1x denně na vlhko a 1x týdně s použitím desinfekčních prostředků. Desinfekční prostředky s virucidním účinkem jsou pravidelně střídány po jednom měsíci používání. 
Pomůcky a prostředky k úklidu jsou ukládány odděleně. Dezinfekční prostředky pro potřeby provozovny jsou uloženy ve skříňce. Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky. Dezinfekční prostředky se připravují bezprostředně před použitím.
K osušení rukou se používají jednorázové papírové ručníky.
1 x za 2 roky se malují stěny

Použité prádlo a oděvy:

Použité prádlo se ihned odnáší do pračky umístěné v zázemí salonu Mirákl.. Pere se v salonu Mirákl v samostatném pracím cyklu s použitím pracího a desinfekčního prostředku.   K usušení se používá sušička umístěná v zázemí salonu Mirákl.
Civilní oděv je uložen na vyčleněném místě v oddělené skříni.
Pracovní oděv je udržován v čistotě, dle potřeby se mění i v průběhu dne. Čisté prádlo je uložené v uzavřené skříňce.


Odpad:

Koš na odpadky uzaviratelný, vyprazdňuje se 1x denně a denně se do něj dává čistá igelitová vložka. Dezinfikuje se 1x týdně.


Provozní řád zpracoval:

Mgr. Petra Valentová, v Praze dne 1.8. 2018                         ..............................................
                                                                                                            Mgr. Petra Valentová 			
                                                                                                    			


Za dodržování provozního řádu a jeho kontrolu zodpovídá:

Mgr. Petra Valentová                                                                 ...................................................
                                                                                                           Mgr. Petra Valentová

