תקנות ,תנאים ונוהלי עבודה בעסקים לטיפול בגוף האדם
נהלים אלו מבוססים על תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקי לא
רפואיים לטיפול בגוף האדם) התשנ"ג  1992-וכן על דרישות ותנאים מיוחדים
שהוצאו ע"י משרד הבריאות
מבנה התקנות
 .1הגדרות
 .2תנאים לרישיון
 .3תשתיות נדרשות ונוהלי עבודה
 .4תוספת ראשונה-רשימת התכשירים לחיטוי .עם אופציה לאישור אחרים ע"י
המנהל (משרד הבריאות)
 .5תוספת שנייה-תכשירים לחיטוי העור
 .6תוספת שלישית -נוהלי עבודה
 .7תוספת רביעית-אופן חיטוי ועיקור כלי עבודה
בעיות בתקנות
 .1שינוי התקנות לניקוב אוזניים
 .2אין התייחסות ללייזר
 .3אין רשימת חומרי צבע מאושרים והיבואנים או בעלי העסקים צריכים להביא
לאישור אגף הרוקחות את החומרים בשימוש עם נתונים שונים על הרכב ,ארץ
יבוא ואישור מכון התקנים של אותה ארץ או ארצות אחרות
 .4גיל  18מינימום לפירסינג ,באברי המין
 .5טווח גילאים שבו נדרש אישור מההורים בכתב והצבת תעודת זהות של
ההורים .בגילאים  18-16לביצוע  BODY PIERCINGבנוכחות ההורים בלבד
תשתיות
 .1קירות  -מחומר קשיח חלקי וחלק הניתנים לניקוי .הקירות יהיו נקיים
ושלמים
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 .2מחיצות  -מחומר בניה הניתן לניקוי בקלות
 .3ריצפה  -חלקה ושלמה מחומר נקי ללא שטיחים
 .4שירותים  -לפחות תא אחד עם כיור ומים חמים וקרים .בשירותים יהיו נייר
טואלט ,סבון ונייר ניגוב
 .5ריהוט  -הריהוט יהיה מחומר שאינו סופג מים .יהיה ארון לכבסים נקיים
תחזוקה
 .1יהיה מתקן לאיסוף כבסים מלוכלכים
 .2תהיה הפרדה באחסון חומרי ניקוי וחיטוי משאר החומרים לטיפול בלקוחות
 .3יהיה מיכל אשפה
 .4כלי עבודה נקיים ומחויטים
 .5אוורור תקין
נוהלי עבודה במספרה
 .1חיטוי כלי עבודה
 .2אין להשתמש בתכשירי חיטוי וחומרים לא מתאימים (כמו מנורה אולטרה
סגולית ,ספריי ,מפיות)
 .3ריענון חומרי החיטוי בהתאם להוראות
 .4ניקוי מכני במים וסבון של כלי העבודה כמו מברשות ומסרקי
 .5ניקוי וחיטוי מכונת התספורת החשמלית בין לקוח ללקוח.
 .6אי שימוש חוזר במגבות
 .7איסוף מגבות וחלוקים לאחר כל לקוח וזריקתם למיכל קשיח
 .8בתער עם ידית רב שימושית החלפת סכין לאחר כל טיפול וניקוי הידית
 .9שימוש בניר חד פעמי לצוואר הלקוח
 .10הקפדה על החלפת כלי עבודה לאחר כל לקוח
 .11שימוש בתמרוקים המאושרים ע"י משרד הבריאות
 .12שילוט בדבר מניעת הידבקות במחלות
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 .13בגדים נקיים של העובדים
 .14הקפדה על רחיצת ידיים במים וסבון לאחר כל טיפול
נוהלי עבודה במכון יופי
 .1שימוש במחטים חד פעמיים או מעוקרים
 .2שימוש בתכשיר לחיטוי העור
 .3שימוש בתמרוקים מאושרים
 .4שימוש בסדין חד פעמי או החלפה של סדין רב שימושי
 .5רחיצת ידיים וסבון אחרי כל לקוח
נוהלי עבודה למכוני מניקור ופדיקור
בסוג כזה של עסק יש שימוש בכלים חודרניים ולכן השימוש בעיקור הכרחי.
 .1ניקוי מכני של כלי העבודה עם מים וסבון לאחר השימוש ולפני פעולת העיקור
או חיטוי
 .2ביצוע עיקור צבתיות לחיתוך העור וכלים חודרניים
 .3חיטוי כלי עבודה לא חודרניים
 .4שימוש בסכיני פדיקור חד פעמיים
 .5המצאות מספר ערכות ולפחות  2ערכות (צבתיות ,מספריים ,פצירות ,ידיות
לסכין חיתוך העור)
נוהלי עבודה במכוני קעקוע
 .1שימוש בקעקוע בצבעים מאושרים ע"י שימוש בכוסית קטנה חד פעמית
 .2החלפת צבעים אחרי כל לקוח ע"י שימוש בכוסית קטנה חד פעמית
 .3שימוש במחטים חד פעמיים מעוקרים
 .4שימוש בכפפות חד פעמיים
 .5רחיצת ידיים במים וסבון לפני כל טיפול
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צבעים לקעקוע
הצבעים לקעקוע מחייבים אישור משרד הבריאות /מחלקת הרוקחות .נוהל האישור
דומה לאישור תמרוקים .יש צורך ברישיון לכל גוון וגוון .לצורך קבלת הרישיון
לצבעים על היבואן או בעל העסק להגיש בקשה לרישיון במלקת הרוקחות לצרף
לבקשה את המידע הבא:
 הרכב מלא ומדויק של הצבע מטעם היצרן (אישור מקורי)
 אישור הרשויות המוסמכות בארץ היצור
 מכתבי התחייבות ומידע נוסף לפי הצורך מאת היצרן
 הצעה לתווית בעברית
 דוגמא של המוצר
 הצעה לתווית בעברית
 דוגמא של המוצר
כל מוצר חייב לעבור בדיקת מעבדה ע"י משרד הבריאות או מעבדה פרטית המוכרת
ע"י משרד הבריאות .כאשר כל המסמכים ותוצאות בדיקת מעבדת משרד הבריאות
ימצאו בבדיקה מניחים את הדעת יונפק הרישיון
הערה :במחלקת הרוקחות ניתנת הדרכה מידי יום א' בין השעות  9:00-13:00ללא
צורך בתיאום מוקדם .בדבר פרטים נוספים יש להתקשר לאגף הרוקחות במשרד
הבריאות ירושלים
כתובת :רח' רבקה  29ירושלים .טל 02-5681200 :פקס 02-6725820 :ל
מנהלת האגף גב' בתיה הרן או לעוזרת מקצועי בכיר למנהל האגף גב' מרים
נוהלי עבודה בפירסינג PIERCING
 .1שימוש במחטים חד פעמיים
 .2שימוש בכפפות חד פעמיות
 .3שימוש בעגילים חד פעמיים לביצוע פירסינג
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 .4החזקת בחלק העומד להיות מנוקב באמצעות תפסן סטרילי או באמצעות פד
גזה
 .5שימוש בחומר לחיטוי העור
 .6רחיצת ידיים במים וסבון לפני כל טיפול
 .7השימוש במכשיר ( ENFLONצינור בתוכו המחט להחדרת העגיל) יהיה חד
פעמי ומעוקר
 .8חיטוי אזור ניקוב במשך  30שניות ב"כלורהקסידין"
 .9אם הפירסינג בלשון יש לשטוף את הפה בתמיסת חיטוי
 .10רחיצת ידיים במים וסבון לפני כל טיפול
הערה :אין תקנות לפירסינג
נוהלי עבודה במכון עיסוי
 .1במכון העיסוי יהיו סדינים חד פעמים
 .2במכון העיסוי יהיו כיור עם סבון לרחיצת ידיים
סאונה
הסאונה עשויה מעץ סופג ומעבירה פטריות רגלים .קימות שתי סוגי סאונות:
א .סאונה יבשה של  15%- 20%לחות ובחום של  90מעלות
ב .סאונה רטובה בטמפ'  45מעלות
ג .בסאונה יש להשתמש בנעלי גומי למניעת העברת פטריות רגלים
נוהלי עבודה לניקוב אוזניים
.1

שימוש בחומר לחיטוי העור

.2

הניקוב יבוצע באמצעות אקדח עגילים בלבד

.3

שימוש בעגילים מעוקרים וסגורים באריזות פלסטיק חד פעמיים .העגילים
יהיו ממתכת אצילה

.4

רחיצת הידיים עם מים וסבון לאחר כל טיפול
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אזהרה :אסור לנקב באמצעות מחט ופקק (הפקק משמש ל"קונטרה") ולא באקדח
המצויד במחט רב פעמית ולא באקדחים הבאים במגע עם העור
להלן הנחיות נוספות של משרד הבריאות מתאריך  21.11.2000לפריט ניקוב חורים
בגוף האדם" :בתוקף סמכותי ,לפי תיקון  15לחוק רישוי עסקים התשנ"ח1998-
סעיפים 7א'7 ,ב' ו7-ג' הנני מבקשת להוסיף תאנים מוקדמים ונוספים לרישיון או
להיתר זמני לפריט הנדון וזאת על מנת לקדם את מטרת הרישוי .התנאים הנוספים
שיפורטו בהמשך יועברו לכל בעל רישיון או היתר זמני העוסק בניקוב חורים בגוף
האדם (פרסינג") .התנאים הינם בנוסף לדרישות התוספת השלישית בתקנות משרד
הבריאות לעסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם"
להלן התנאים
א .העגילים יהיו עשויים מאחד מן החומרים הבאים :פלדת אל חלד מאיכות
גבוהה ,זהב במשקל לפחות  ,14Kניוביום ,פלטנום ,טיטניום או פלדיום .פני
השטח של העגיל צריכים להיות חלקים ללא שריטות או גבשושיות .העגילים
צריכים להיות סטריליים
ב .אין להשתמש במחט לצורך הניקוב אלא אם כן עוקרה בהתאם להוראות
התוספת הרביעית או שהתקבלה מעוקרת מן היצרן ,לשימוש חד פעמי
ג .יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את אזור הניקוב המיועד במשך  30שניות.
כאשר מדובר בניקוב לשון על המטופל לשטוף את פיו בתמיסה מחטאת
(דוגמת כלורוהקסדין) במשך  30שניות
ד .יש להחזיק בחלק הגוף העומד להיות מנוקב באמצעות תפסן (קלם) סטרילי
או באמצעות פד גזה סטרילי
ה .יש להסביר ללקוח כיצד יטפל באזור הניקוב ולצייד אותו בעלון בו יפורט סוג
ומשך הטיפול הנדרש ,המשתנה בהתאם לאזור בו בוצע הניקוב
סיכום
אנו נתנה את אישורנו לכל בקשת רישיון לפריט הנ"ל במילוי תנאים אלה
עיריית אור יהודה  -מחלקת רישוי עסקים
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