Miljö och hälsoskyddsenhetens faktablad nr 24

Hygieniska krav - hygienlokaler
Miljö- och bygglovsnämnden har tillsyn över lokaler som erbjuder
hygienisk behandling. Tillsynen innebär att vi kontrollerar att lokalen
är lämplig för den aktuella verksamheten, verksamhetens rutiner och
personalens kunskaper gällande hygien.
Anmälningsplikt
Verksamheter som erbjuder hygienisk behandling
med risk för blodsmitta, t.ex. fotvård, tatuering
eller akupunktur, är skyldig att anmäla verksamheten till miljö- och bygglovsnämnden senast 6 veckor
innan verksamheten startar.
Anmälan ska vara skriftlig. Om anmälan inte inkommer i tid kan en s.k. miljösanktionsavgift utdömas.
Avgiften uppgår f.n. till 3 000 kr och tillfaller staten.
Verksamheter som är anmälningspliktiga ska följa
socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig verksamhet och ha en dokumenterad egenkontroll som
kan visas upp för tillsynsmyndigheten.
Inredning av lokalen
Golv, väggar, tak och inredning ska vara i gott skick
och lätta att rengöra. Trasiga eller ytskikt som är
svåra att rengöra ska åtgärdas.
I behandlingsrummet ska finnas:
• Handfat med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar. Handdesinfektionsmedel ska vara lätttillgängligt.
• Utslagsvask för fotbadvatten - med möjlighet att
fylla på varmt och kallt vatten.

Övrigt som ska finnas i lokalen:
• Tillräckligt med lämpliga förvaringsutrymmen.
• En väl avskild plats med arbetsbänk och ho med
rinnande kallt och varmt vatten där instrument och
redskap kan rengöras. I utrymmet bör det även finnas
en separat plats för handtvätt och lämplig förvaring.
• Ett ventilerat städutrymme som är tillräckligt stort,
försett med hyllor och anordningar där t.ex. kemikalier och utrustning kan förvaras och t.ex. moppar och
trasor kan hängas upp för att torka.
Ventilation och temperatur
Lokalen ska ha en välfungerande ventilation. Til�luftsflödet i lokalen bör uppgå till minst 10 L/person.
Vid bedömningen tas även hänsyn till lokalens luftvolym. Verksamheten ansvarar för att ventilationen
i lokalen där den hygiensiska behandlingen bedrivs
är lämplig. Fastighetsägaren ansvarar för att ventilationen fungerar och att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) utförs enligt gällande rutiner.
Det kan vara praktiskt att förvara en kopia av senast
utförda OVK-protokoll i pärmen för egenkontroll.
Av protokollet framgår lokalens flöden, besiktningsintervall och ev. brister.
Temperaturen inomhus bör ligga inom riktvärdet 2023°C.

Vill du veta mer? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten
Järfälla komun, Miljö- och bygglovsavdelningen		
177 80 JÄRFÄLLA 					

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 		
e-post miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Tel 08-580 285 00
www.jarfalla.se

God hygien – en förutsättning
Genom att i varje steg se till att en god hygien upprätthålls, minskar risken för smitta. Basala hygienrutiner ska följas inom all vård och behandling. God
hygien bidrar också till att kunder och personal trivs
och känner sig trygga.

Hämtning av avfallet kan även göras av entreprenör
som har transporttillstånd.

• Rengör lokalen dagligen. Dammtorka öppna ytor
och moppa eller fukttorka golv. Dammsugning kan
användas för entrémattor och i väntrum etc. men ska
undvikas i lokalens andra utrymmen.

Egenkontroll
Regler om egenkontroll finns att läsa i 26 kapitlet 19
§ miljöbalken samt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE1998:901). Där framgår
att följande krav ska vara uppfyllda:

• Rengör händerna noggrant före och efter varje kund.
Använd ljummet vatten, flytande tvål och pappershanddukar, avsluta med handdesinfektion. Mellan
olika arbetsmoment räcker det att händerna desinficeras väl, om de inte är synligt eller kännbart smutsiga.
Desinficering och handtvätt ska utföras omsorgsfullt
för att avsedd effekt ska uppnås.
• Engångshandskar och munskydd ska användas under varje behandling, handskar ska bytas mellan varje
arbetsmoment. När handskarna byts ska händerna
desinficeras och torka väl innan nästa arbetsmoment
upptas.
• Den som utför behandlingen ska undvika ringar,
klockor och piercing i näsa och mun. Den som arbetar i verksamheten får inte ha oläkta sår, även om
handskar används.
• Använd ändamålsenliga arbetskläder med kort ärm
och tvätta dem ofta, i minst 60ºC. Skydda arbetskläderna under behandlingen med t. ex. engångsförkläde.
• Använd om möjligt engångsmaterial. Rengör och
desinficera arbetsredskap och behandlingsytor efter
varje kund. Instrument som används vid t.ex. fotvård,
piercing och tatuering där huden penetreras ska vara
sterila.
• Rengjorda/steriliserade instrument ska förvaras så
att de hålls rena/sterila tills de ska användas.
• Tvätt av textilier kan med fördel ske i lokalen, under
förutsättning att det finns en lämplig plats för detta
samt torkmöjligheter.
Avfallshantering
Stickande, skärande instrument, t.ex. rakblad och
nålar ska förvaras i märkt behållare med lock där det
tydligt framgår att det är smittfarligt och stickande/
skärande. Behållare finns att köpa på apotek och på
Hagby ÅVC (Återvinningscentral). Fyllda behållare
ska lämnas på Hagby ÅVC.
Hushållsavfallsliknande avfall får enbart hämtas av
kommunens entreprenör.
Förpackningar av glas, plast, kartong och tidningar
ska sorteras ut från hushållsavfallet (brännbart och
komposterbart). För att transportera små mängder
farligt avfall krävs enbart anmälan till Länsstyrelsen.

Abonnemang beställs genom kommunens kundtjänst
08-580 285 00. För mer information om verksamhetsavfall se Järfällas webbplats www. jarfalla.se.

1) Det organisatoriska ansvaret ska ha en fastställd
fördelning. Det kan t.ex. innebära att ansvaret för
olika delar av verksamheten fördelas mellan chefen,
personalen och fastighetsägaren. Syftet med ansvarsfördelningen är att ringa in de frågor och åtgärder
som har eller kan ha betydelse för skyddet av miljön eller människors hälsa så att eventuella åtgärder
snabbt kan vidtas.
2) Den som bedriver verksamheten ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljön
mot olägenheter t.ex. smitta. Kunskapen ska kunna
styrkas med t. ex. utbildningsbevis eller kursintyg.
3) Rutiner ska finnas för att säkerställa en god hälsonivå. Exempel på sådant är funktionskontroll av steriliseringsutrustning, rutiner för hur instrument rengörs, städrutiner och rutiner för hantering av avfall.
4) Risker med verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt ska fortlöpande och systematiskt undersökas och bedömas.
5) En förteckning över de kemiska produkter som används i verksamheten ska finnas,
liksom säkerhetsdatablad till varje produkt
som är märkt med en farosymbol.
I kemikalieförteckning ska följande framgå:
• produktens namn (handelsnamnet)
• till vad och i vilket sammanhang kemikalien används
• hur mycket som används t. ex. årsförbrukning
• information om hur skadlig produkten är
för människa och miljö
• klassificering av produkten när det gäller
hälso- och miljöfarlighet.

Exempel
på farosymboler

Handboken:

• Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing,
tatuering, fotvård, massage m m.
• Allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006:4
kan laddas ner från Socialstyrelsens webbplats
www.socialstyrelsen.se
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