
 

 

 

Препоруке за рад салона за тетовирање и piercing током епидемије коронавируса (COVID-19) 

 

У складу са реактивацијом одређених активности ове се препоруке односе на провођење мјера приликом 

пружања услуга у салонима за тетовирање и piercing током ублажавања мјера епидемије коронавируса 

(COVID-19) 

Организација простора и технички услови 

 

Улазни и радни простор  

Захтјеви за реорганизацију простора 

 На улазу у објекат неопходно је поставити јасне и видљиве поруке у вези са личном заштитном 

опремом и начином поступања у објекту и поштовању растојања физичке/тјелесне/социјалне дистанце.  

 За све запосленике и посјетиоце неопходно је поставити информације о начину провођења личне 

хигијене и осигурати приступ топлој води, течном сапуну и осигурати доступност дозатора за 

дезинфекцију руку, на више мјеста у простору.  

 У предулазу, простору за боравак клијената/чекаоницама, на сваком столу,  у предпростору у тоалету, 

пултовима за плаћање услуга те у радном простору неопходно је на располагање ставити дозаторе са 

дезинфекционим средством (на бази алкохола у концентрацији не мањој од 70%).  

 Сједећа мјеста у простору објекта распоредити тако да је омогућена физичка удаљеност од 2,0 m 

између двије особе и предвиђена су за одрасле особе које су у салону у пратњи малољетног клијента 

ако из било којег разлога не могу чекати изван простора салона. Сви остали клијенти требају чекати 

изван салона.  

 У објекту обезбиједити физичку дистанцу од 2,0 метара између свих особа које се у једном тренутку 

налазе у простору изузев клијента и радника за вријеме пружања услуге. Удаљеност од 2,0 метар 

треба бити обезбијеђена у свим смјеровима од сваког радног мјеста. 

 Уколико је могуће у радни дио простора гдје tatoo мајстор ради било би пожељно поставити  заштитне 

преграде од плексигласа или другог прозирног материјала које треба редовно влажно чистити и 

дезинфиковати послије сваког клијента 

 У објекту треба извршити означавање кретања посјетиоца објекта, тако да се избјегне укрштање 

њиховог кретања.  

 У објекту је неопходно обезбиједити адекватну природну вентилацију која подразумијева најмање 

четири цјелокупне измјене ваздуха у току једног сата како би се сваком клијенту обезбиједило 20 m³ 

чистог ваздуха уколико су капацитети радног простора у потпуности попуњени према заданом 

распореду 

 Уколико користите вјештачку вентилацију, онда то не смије бити вјештачки начин вентилације који 

врши рециркулацију ваздуха, већ тип вентилације који удувава чист ваздух 



Страна 2 од 2 

1.2. Санитарни чворови и просторије/простори за одмор 

 Чишћење простора се проводи на уобичајен начин према дефинисаним процедурама и упутствима за 

наведену дјелатност, али учесталијом динамиком, односно између сваке смјене и послије сваког 

клијента, са чешћом примјеном дезинфекције контактних тачака. 

 Дезинфекцију радног мјеста (столице, лежај) потребно је проводити  након сваког клијента. 

 Како би се смањио ризик инфекције, дезинфицијенсом се учесталије бришу сва контактна мјеста (све 

кваке, радне површине, предмети са којима је клијент дошао у контакт), послије сваког клијента 

 Неопходно је обезбиједити одвојене санитарне чворове за запосленике и клијенте, као и за клијенте 

према полу  

 Неопходно је вршити дезинфекцију санитарних чворова више пута у току дана  

 У просторијама за одмор запосленика треба осигурати довољно простора, а столове и столице 

размакнути. При боравку је потребно задовољити критериј физичке удаљености од 2,0 метра те 

избјегавати истовремени одмор превеликог броја запосленика. 

 Вријеме одмора треба ограничити на максимално 15 минута ако двије особе истовремено користе 

вријеме за одмор, међутим ако више запосленика бораве у истом затвореном простору предвиђеном 

за одмор препоручује се да вријеме за одмор не користе истовремено.  

Начин чишћења и дезинфекције у радном просотору можете детаљно погледати у упутству на сајту ЈЗУ 

Института за јавно здравство Републике Српске:  

Uputstvo za provođenje čišćenja i dezinfekcije površina i prostora u objektima  

Ревидирано 27.11.2020. 
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