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DETALJBLAD
Verksamheter för massage och sjukgymnastik
Detta ”Detaljblad” ger specifik information om vilka krav som gäller för att driva
verksamhet för massage och sjukgymnastik. På kommunens webbplats finns
”Fakta-blad” som ger generell information om vilka krav som gäller för att driva
verksamheter för kroppsvård, idrott och bad.
Inredning

•

Handtvättställ med rinnande varmt och kallt vatten samt flytande tvål och
engångshanddukar bör finnas i eller i anslutning till behandlingsrummet. Tvättställ i toalettutrymmen räknas inte i detta sammanhang.

•

Golvytan för varje arbetsplats bör inte vara mindre än 5 kvm.

Hygienkrav

•

Tvätta eller sprita händerna före och efter varje kund.

•

Använd flytande tvål och pappershanddukar vid handtvätt.

•

Använd separata arbetskläder som inte är för privat bruk.

•

Rengör massagebrits och dylikt efter varje kund. Desinficera vid behov.

•

Använd rena handdukar och arbetsredskap till varje kund.

Egenkontroll

Du ska ha en skriven plan med rutiner som förebygger sådana olägenheter för
människors hälsa och miljö som din verksamhet kan orsaka. Du ska även dokumentera
hur du undersöker och bedömer sådana risker.
Följande punkter är de viktigaste av de som ska ingå i egenkontrollplanen. Det kan även
ingå fler punkter.
• Det ska finnas en förteckning över vem eller vilka som är ansvariga för verksamheten eller verksamhetens olika delar.
•

Det ska finnas rutiner för rengöring.

•

Det ska finnas rutiner för underhåll av inredning och utrustning.
forts

POSTADRESS

BESÖKS ADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 808, 761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

0176-710 00

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

3 20 65-5

ORG ANIS ATIONSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKGIRO

212000-0217

0176-716 70

www.norrtalje.se

451-7694

www.norrtalje.se

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

2 (2)

•

Det ska finnas rutiner för funktionskontroll av utrustningen.

•

Det ska finnas rutiner för riskbedömning av hur patienter med sår och andra hudåkommor (t.ex. psoriasis) ska bemötas.

•

Det ska finnas en förteckning på de kemiska produkter (rengöringsmedel, o. dyl.)
som används. Förteckningen ska innehålla namn, omfattning och användning, information om farlighet och klassificering av de olika produkterna.

•

Det bör även finnas en förteckning över de kosmetiska och hygieniska produkter
(oljor, hudkrämer, o. dyl.) som du använder eller säljer.

•

Samtliga rutiner ska finnas nedskrivna och förvaras i lokalen.

•

Alla kontroller som görs ska dokumenteras och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

•

Om något händer som kan förorsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön
ska tillsynsmyndigheten underrättas.

Mer information
Kontakt kan ske via Kontaktcenter om du önskar ytterligare information.
Telefon: 0176 – 710 00 (vx).
E:post: bygg.miljonamnden@norrtalje.se
Se även vår hemsida www.norrtalje.se

