
لمحة عن نشرة المعلومات هذه
تتبع صالونات تصفيف الشعر وصالونات الحالقة إجراءات يمكن أن تنشر 

عدوى جلدية على فروة الرأس والوجه والرقبة بما فيها القوباء )عدوى 
بكتيرية( وعدوى فطرية مثل الَسعفة والدودة الحلقية. 

ويمكن أن تنتشر أنواع العدوى هذه عند عدم تنظيف الأدوات والأجهزة بين 
زبون وآخر، وعندما ل يتم مسك الأدوات بطريقة صحية، وعند عدم الحفاظ 

على الأثاث والتجهيزات الثابتة بحالة نظيفة وجيدة.  

ويتعين على الأعمال التجارية التي تجري عمليات تتضمن اختراق الجلد 
فقط التقيد بـPublic Health Regulation 2022 )نظام الصحة العامة لعام 

2022( )النظام(.

تصميم مكان العمل التجاري
 يجب أن يستوفي تصميم ومخطط مكان العمل التجاري متطّلبات	 

Local Government )General( Regulation 2021 
)نظام الحكومات المحلية )العام( لعام 2021(. اتصل بالبلدية المحلية 

)local council( للتأكد من استيفاء كافة القواعد المحلية. 

تساعد القائمة التفّقدية التالية الأعمال التجارية على ضمان المحافظة 	 
على النظافة الجيدة والتحكم بالعدوى:

إمكانية تنظيف جميع الأسطح بسهولة وبشكل صحيح. 	 

الأرضية غير زلقة.	 

نارة كافية والتهوية جيدة.	  الإ

أغطية الأرضيات والرفوف والتجهيزات الثابتة والمفروشات مناسبة.	 

وجود برميل لرمي النفايات.	 

وجود مرفق تخزين يمكن خزن الأجهزة والأدوات فيه بطريقة صحية.	 

د بمياه نظيفة ودافئة لتنظيف الأجهزة. 	  وجود حوض منفصل مزوَّ

وجود حوض مخّصص لغسل اليدين مزّود بصورة دائمة بـ:	 

مياه جارية ودافئة 	

صابون سائل ومعقم يدين كحولي 	

مناشف أحادية الستعمال أو نّشافة يدين أتوماتيكية شّغالة. 	

يتعين على صالونات تزيين الشعر وصالونات الحالقة تبّني 
ممارسات جيدة للتحّكم بالعدوى ومنع انتشارها من شخص 

إلى أخر. 

الأجهزة
ينبغي أن تكون الأجهزة التي يصعب تنظيفها أحادية الستعمال.	 

ينبغي تنظيف جميع الأجهزة بين استعمال وآخر، بما فيها الأمشاط 	 
وفراشي الشعر وبكرات الشعر وآلت الحالقة والمقصات، والحتفاظ بها 

بحالة نظيفة وجافة. 

ينبغي عدم استخدام آلت الحالقة اليدوية التي تتضمن شفرات غير 	 
قابلة للفصل لأنه ل يمكن تنظيفها بسهولة. 

يجب تنظيف الشفرات القابلة للفصل عن آلت الحالقة قبل إعادة 	 
استخدامها.

ينبغي عدم نقع الأجهزة بمحاليل تطهير إل إذا أشارت إرشادات المصنع 	 
تحديداً إلى ذلك. 

يجب تنظيف الأجهزة بالماء الفاتر ومادة تنظيف. ل يُنصح باستخدام 	 
مساحيق الغسيل المنزلية العادية بسبب نسبة الرغوة العالية التي تتشكل 

وصعوبة إزالة مخّلفاتها.  

مة أحادية الستعمال للحالقة. بعد 	  ينبغي استخدام شفرات معقَّ
استخدام الشفرة، يجب رميها في مستوعب خاص بالأشياء الحادة. 

يجب استخدام مناشف أو شراشف )مالءات( نظيفة لكل زبون جديد. 	 
ويجب غسل الشراشف بمسحوق غسيل والماء الساخن. وإذا تم 

استخدام غطاء غير منفذ للماء )من البالستيك مثالً(، فيجب تنظيفه 
وتعقيمه قبل استخدامه لكل زبون جديد.  

إذا تعرضت الأجهزة للدم أو اخترقت الجلد، فيجب أن تخضع لعملية 	 
تعقيم قانونية تمشياً مع AS/NZS 4815:2006  مرافق الرعاية الصحية في 
عادة  المكاتب – إعادة معالجة الأدوات والأجهزة الطبية والجراحية القابلة لإ
الستخدام، وصيانة البيئة المتعلقة بها، قبل التمكن من إعادة استخدامها 

)راجع نشرة المعلومات بعنوان "طريقة تنظيف الأدوات والأجهزة القابلة 
عادة الستخدام وتعقيمها"( لإ

نظافة مكان العمل التجاري
يجب الحفاظ على مكان العمل التجاري بحالة نظيفة.	 

ينبغي تنظيف أماكن المعالجة كالطاولت مثالً بين كل زبون وآخر و/أو 	 
وضع غطاء نظيف فوق السطح المستخدم للمعالجة.

ينبغي أن يكون لدى القائمين بالعمل التجاري إجراءات توثّق أعمال 	 
تنظيف التجهيزات الثابتة والأجهزة وصيانتها، وعلى الموظفين أن يكونوا 

مدربين على هذه الإجراءات.

صالونات تصفيف الشعر 
وصالونات الحالقة
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صالونات تصفيف الشعر وصالونات الحالقة

غالق والتخّلص 	  ينبغي أن توضع جميع النفايات في أكياس ُمحكمة الإ
منها يومياً.

لمنع انتقال التلوث من شخص لآخر، يتعين إفراغ جميع السوائل 	 
والكريمات والحبر والصبغات في مستوعب يُستخدم لمرة واحدة، 

واستخدام أداة أحادية الستعمال لكل شخص.

تشميع الجلد هو عملية اختراق للجلد وإذا كان صالون تصفيف الشعر 	 
أو صالون الحالقة يمارس تشميع الجلد، فعلى العمل التجاري التسجيل 

لدى البلدية المحلية كعمل تجاري يمارس اختراق الجلد )راجع نشرة 
المعلومات بعنوان "تشميع الجلد"(. 

النظافة الشخصية للعاملين في صالونات تزيين الشعر 
والحالقة

ينبغي على مزيني الشعر والحالقين لبس مئزر أو رداء وقفازات أحادية 	 
الستعمال خالل تزيين الشعر أو الحالقة.

ينبغي تغطية الجروح بضمادات مانعة للتسرب وصامدة للماء.	 

ينبغي غسل اليدين:	 

قبل معالجة الزبون وبعدها	 

قبل الإجراء التجميلي وبعده	 

بعد التعرّض لمواد الجسم	 

بعد لمس المواضع المحيطة بالزبون	 

بعد إزالة القفازات.	 

 	 )Hand Hygiene Australia( "راجع "المنظمة الأسترالية لنظافة اليدين
للمزيد من المعلومات عن طريقة غسل يديك. 

المتطلبات الأخرى
يجب أن يكون العمل التجاري مسّجالً لدى البلدية المحلية ويستوفي 	 

جميع المعايير الضرورية الخاصة بالتخطيط والمبنى ولديه جميع 
الموافقات الضرورية قبل البدء بالعمل.

إذا كان العمل التجاري يمارس إجراءات اختراق الجلد، فيجب أن يتقيد 	 
بـ"النظام".   

 	 AS/NZS 4261:1994 يجب أن تستوفي مستوعبات الأدوات الحادة معيار
عادة الستخدام الخاصة بجمع الأشياء الحادة  المستوعبات القابلة لإ

المستخدمة في التطبيقات الطبية الخاصة بالبشر والحيوانات، أو معيار 
عادة الستخدام الخاصة بجمع  AS 4031:1992 المستوعبات غير القابلة لإ

الأشياء الطبية الحادة المستخدمة في مجالت الرعاية الصحية.
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 المعايير 	 

 	AS/NZS 4815:2006

نشرات المعلومات

الجمال، فن الجسد وقطاعات العمل الخاصة باختراق الجلد	 

عادة الستخدام	  طريقة تنظيف وتعقيم الأجهزة والأدوات القابلة لإ

تشميع الجلدلن	 

للمزيد من المعلومات 
Public Health Act 2010 تتوفر أيضاً الموارد التالية لمساعدة الأعمال التجارية الخاصة بمهن اختراق الجلد وممارسيها على فهم متطلبات 

 )قانون الصحة العامة لعام 2010( و Public Health Regulation 2022 )نظام الصحة العامة لعام 2022(. تفّقد صفحة موارد مهن اختراق الجلد الخاصة بنا
  :NSW Health على موقع )Skin penetration resources page(

رشادات للمزيد من الإ
 	.)local council( اتصل ببلديتك المحلية

اتصل بوحدة الصحة العامة المحلية )local Public Health Unit( على 	 
الرقم 055 066 1300.

https://www.hha.org.au/hand-hygiene/what-is-hand-hygiene
https://www.hha.org.au/hand-hygiene/what-is-hand-hygiene
https://www.standards.org.au/access-standards/buy-standards
https://www.health.nsw.gov.au/environment/skinpenetration/Pages/skin-pen-resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/environment/skinpenetration/Pages/skin-pen-resources.aspx
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx

