Nagelterapeut
Hygieniska krav och råd
Information från Miljö- och hälsoskydd
Tillsyn
Verksamheten i en nagelsalong är en hygienisk verksamhet som
omfattas av miljöbalkens regler. Det innebär att Miljö- och
hälsoskydd har ett ansvar att ha tillsyn över verksamheten.

Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat att
nedanstående punkter är uppfyllda.
 Lokalen används inte till bostad eller annan verksamhet.
 Takhöjden i lokalen är minst 2,40 m och golvytan för varje arbetsplats minst 5 m2.
 Väggar, golv och inredning är utförda i material som är lätt att rengöra. Lokalens tak, inklusive
rördagningar och dylikt, kan också rengöras vid behov. Inga heltäckningsmattor eller andra
textila mattor finns.
 Lokalen har en godtagbar ventilation. Uteluftsflödet bör vara minst 7 liter/sekund och person
som samtidigt beräknas vistas i lokalen. Oftast behövs dessutom ett punktutsug, med tanke på
slipdamm och ångor från härdplaster.
 Temperaturen i lokalen är 20-24° C.
 Det finns ett ventilerat städutrymme med utslagsvask samt tillgång till varmt och kallt vatten.
Det finns krokar för upphängning av städutrustning.

 Handfat med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar finns i eller i nära
anslutning till behandlingsrummet. Enbart handfat i toalett godtas inte.
 Både personal och kunder har tillgång till toalett med handfat samt flytande tvål och engångshanddukar. Om det inte är fler än fyra behandlingsplatser kan samma toalett användas.
 Det finns en separat diskbänk med ho för rengöring och desinfektion av redskap.

 Det finns utrymme så att åtskild förvaring av arbetskläder och privata kläder är möjlig.

Egenkontroll
I miljöbalken finns krav på egenkontroll för den som bedriver verksamhet som kan innebära risk
för människors hälsa. Nagelsalonger räknas till dessa verksamheter. I egenkontrollen ska det finnas
uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter m.m. Egenkontrollen ska anpassas till
verksamhetens art och omfattning.
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Råd om hygien mm
Genom god hygien förhindras överföring av smitta. Vid nagelbehandlingar är det främst
allergiriskerna som måste beaktas, men det finns även risk för smittspridning, t ex av
svampinfektioner.

Handhygien
 Tvätta händerna noggrant före och efter varje kund. Använd gärna
handsprit efter handtvätt.
 Skyddshandskar används vid behov och ska vara av engångstyp.
Arbetskläder
 Använd ändamålsenliga personalkläder som är lätta att tvätta och
inte används för privat bruk. Kortärmat är att föredra.
 Använd inte ringar, armband eller armbandsur när du arbetar.
Arbetsredskap
 Använd om möjligt engångsmaterial, t ex när det gäller filar.
 Rengör och desinfektera redskap, som inte är av engångstyp, efter varje kund.
Behandlingsplats mm
 Rengör behandlingsplatsen mellan varje kund.
 Använd engångshanddukar eller byt textilhanddukar mellan varje kund.
Husdjur
 Inga husdjur bör vistas i lokalen.
Avfall
 Farligt avfall ska hanteras enligt gällande regler, bland annat kommunens föreskrifter om
avfallshantering och renhållning.
Information innan behandlingen
 Informera kunden om eventuella hälsorisker.
Observera att informationen inte är heltäckande.

Läs mer
Socialstyrelsens Allmänna råd 2006:4 ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”
Handbok från Socialstyrelsen om yrkesmässig hygienisk verksamhet (2006)
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