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483. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 18 września 1935 r. 

o przepisach sanitarnych dla zakładów fryzjerskich 
i golarskich. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 p.e) ustawy z dnia 
21 lutego 1935 r. O> zapobieganiu chof'ohom zakaźnym 
i ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 198) za
rządzam co następuje: 

§ 1. (1) Zakłady fryzjerskie i go,lars,kie mogą 
być urządzane tylko w po,inieszczeniach dobrze 
oświetlonych i dostateczni,e ,~bszernych. Stosunek 
powierzchni okien do powierz.chni podłogi nie może 
być mniejszy niż 1 : 8. 

(2) O ile zakład posiada pracownię perukar
ską, pracownia ta powinna znajdować się w oddziel
nem pomieszczeniu. 

(3) Zakłady fryzjer'skie i golarskie nie mogą 
być połączone z mieszkaniami, ani służyć do celów 
mieszkalnych, w szcze~ólności ~o s,pania. 

§ 2. (1) Zakłady fryzljerskie i golarskie powin
ny ,być stale utrzymywane w czystości i porządku 
'oraz należyci,e przewietrzane. Zmiotki włosów na
leży niezwł'ocznie U'suwać do specjalnych śmietni
czek. 

(2) Ściany pomieszczeń powinny być malowa
ne na kolor jasny, a do wysokości co najmniej 2 m 
mieć powierzchnię gładką, łatwo zmywalną. Padł·ogi 
powinny być gładkile i bez szczelin, z materjału nie
przepuszczalnego. 

§ 3. Zakłady fryzjerskie i golarskie powinny 
być zaopatrzone w dostateczną ilość wody, odpo· 
wiadającej przepiis'om rozporządzenia Ministrów 
Opi;eki Społecznej i Spraw Wewnętrznych z dnia 
27 sierpnia 1933 r. o wodzie do picia i potrzeb go
spodarczych (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 562). 

§ 4. Sprz.ęty w zakładach fryzjerskich i golar-
. skich powinny mieć powierzchnię gładką. Sprzęty 
wyściełane powinny być całkowicie pokryte mater
jałem niewchłaniającym kurzu. Umieszczanie w za
kładiach tych p'ortjer i dywanów je'st nie:do'Puszczalne. 

§ 5. W zakładach fryzjerskich i! .golarskich po
Wlinny znaj.dować się: 
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a) umywalnia z wodą bieżącą, 
b) przyrząd do wyjaławiani1a lub odkażania na

rzędzi, 
c) dostateczny zapas czystej bielizny, w tern 

co najmniej 3 zmiany fartuchów lub kurtek 
dla pefSionelu, oraz oddzielne schowki na 
czystą i brudną bieliznę, 

d) kosze do śmieci i spluwacziki z wodą, 
e) wycieraczki do obuwi'a, 
f) umieszczony na widocznem miej'scu egzem

plarz rozporządzelnia ni'niejszego' oraz na
pisy: "Nie pluć na podłogę " , "Nie wolQlo 
wprowadzać psów", "Uprasza się o wycie
ranie ohuwia". 

§ 6. (1) Narzędzia ł przybory fryzjerskie i go
larskie należy przed użyciem ich do obsłużenia klien
ta clokładnieoczyścić z tłuszczu i brudu oraz wy
jał'Owić lub ,odkazić. iN a żądanie iklienla należy to 
uczynić w j'ego obecności. Usuwanie włosów z klien
ta, narzędzi i przyborów przez zdmuchiwanie jest 
wz:bronione. 

(2) Narzędzia meta,lowe wyja.ławia !się przez 
ogrzewanie w specjalnych steryliz,atorach fryzjer
skich lub przez wygotowanie w 2% rozczynie slody, 
bądź odlkalża przez zanurzenie na 10 minut w 70" 
alkoholu lub 5 % wodnym rozczynie kaJ.1bolu, for
maliny aLbo litzolu. Imne narzędzia i przy'boryodkaża 
się 5% rozczynem formaHny. Twarz klienta wolno 
zmywać wyłączni'e z pomocą czystej serwetki. 

(3) Wz:bronione jle1st używanie prz,ez praoow
ników zakładów już raz użytych wacików do pudro
wania oraz trzymanie przez ill~ch narzędzir i: przybo
rów fryzjerskich li gol'arskich w kieszeniach. Używa
nie puszków do pudrowania jest wZlbronione. Wata 
powinna być przechowywana w zamkniętych naczy
niach sziklanych lub metalowych. 

§ 7. Przy obsługiwaniu klienta wolno uży
wać wyłącznie bielizny czystej. Używamie w tym 
celu bielizny już raz użyte'i prz,ed jej wypraniem 
W gorącej wodzie z mydłem j'est wZlbronione. 

§ 8. (1) Pracownicy zakładów fryzj'erskich 
i golarskich powinni być w czasie zajęć stale U!brani 
w czyste białe fartuchy lub Ikurtki szcze<łnie zapięte 
na ręk<ach li szyi oraz mieć krótko, obcięte i czysto 
utrzymane paznogcie. Prz'ed obsłużeniem klienta 
powinni myć dokładnie ręce. 

(2) Ubrania pracowników powinny ,być prze
chowywane w 'oddzielnej szafi,e. 

§ 9. W zakładach fryzjerskich i golarskich 
wolno z,atrudnliać tylko te osoby, które przledłożą 
świ,adectwo lekarza urzędoweg'o, stwj'erdzające, że 
nie są one dotknięte jedną z ,chorób, wymi,eni-onych 
wart. 2 pkt. 1 - 28 ustawy z dni,a 21 lute,go 1935 r. 
o zapobieganiu chorobom zalkaźnym i ich zwalcza
niu, ani chorobą wenerycznąalho zaraźl,iwą lub od
rażającą chorohą skórną. kktualność świadectwa 
powinna być stwierdzana przez lekarza urzędowego 
przynajmniej co 6 miesięcy. 

§ 10. Jeżeli klient jest dotknięty widoczną 
chombą skórną, może być obsłużony w za!kład.zie 

wyłącznie pod warunkiem użycia przy tem jego wła
snej bielizny, narzędzi i przyborów. 

§ 11. Miejsca skale,cz'one przy goleniu lub 
strzyżeniu należy niezwłocznie zmyć spirytusem 
i przypalić azotanem srebra (lapisem) lub zajodyno
wać. 

§ 12. Włosy, przeznaczone do wyrobów peru
karskich, należy pr.zed przeróbką wyj'aiowić przez 
.gotowanie w ciągu pół g'odziny w wodzie z szarem 
mydłem i sodą, przyczem na 20 litrów wody przy
pa:ść powinien 1 kg szarego mydła i 1 kg sody. Po 
wygotowaniu włosów należy je jes2C'z'e wymyć w cie
płej wodzie z mydłem. 

§ 13. (1) Każdy z zaJkładów, wymieni,Otnych 
w § 1 ust. (1), przed otwaroiem powinien być pod
dany szczegółowym ,oględzinom sanitarnym dla 
stwierdzenia, czy odpowiada przepisom rozporzą
dzenia niniejszego. 

(2) Nadzór nad zakładami, wymienionemi 
w § l, należy do powiatowych władz administracji 
ogólnej. 

(3) Jeżeli zlakład nie j'est dostos'owany do wy
magań rozporządzenia niniejszego, władza nadzor
CZia może zażądać usunięcia usterek i, braków w ter
minie przez nią określonY1ill, a po bezs'kutecznym 
upływie tego terminu -zakład z'amknąć; żądań 
tych jednak stawliać nie należy, jeżeli powyższ:e uster
ki i braki ze wz,ględu na szczególne warunki zakładu 
nie mają większeg'o znaczenia, 'a usunięde ich by
łoby połączone z niestosuIllkowo wielki'emi trudno
ściami lub kosztami. Jeżeli usterki i braki mogą przy
czynić się do zachorowań na jedną z chorób, wy
mienionych wart. 2 pkt. 1 - 28 ustawy z dnia 21 lu
teg'o 1935 r. o zapobieganiu chorobom zlakaźnym 
i o ich zwa1c.z,aniu (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 198), 
władza nadzorcza może zakład niezwloczniezam
knąć do czasu usunięcia tych usterek ~ braków. 

§ 14. Winni przekro.cz'en~a prze.pisów niniej
szeg,o rozporządzenia ponoszą odpowiedzialność w 
myśl ,art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. 'O zapo
bieganiu chorobom zakaźnym li Q. ichzwa'lczaniu (Dz. 
U. R. P. Nr. 27, poz. 198). 

§ 15. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie po upływie 7 dni od dnia ogłosz,enia. 

(2) Z dniem wejścia w życie rozporząd..zenia ni
niejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie 
M>inilstr'a Zdrowia Publicznego z dnia 6 marca 1922 r., 
wydane w porozumieniu z Ministrem Spr.aw We
wnętrznych o pr.zepisach sanitarnych dla zakładów 
fryzjerskich i golarskich (Dz. U. R. P. Nr. 40, 
poz. 337). 

Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski 


