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Cod de conduită socială responsabilă pentru prevenirea răspândirii a
SARS- Cov-2 în saloanele de tatuaje

Din grija permanentă de a limita responsabil răspandirea virusului SARS- Cov2, implementarea unui protocol sanitar adecvat trebuie să permită:
Limitarea practicilor aferente meseriei de tatuator, într-un mod
clandestin și periculos (neprofesional), prin aducerea la cunoștință a
modalităților de control și a sancțiunilor rezultate, prin nerespectarea acestora.
Revenirea treptată a firmelor de vending și a tatuatorilor profesioniști.
Următorul protocol se bazează pe 3 principii:
I.
Noi metode de precauții pentru clienți și tatuatori.
II. Limitarea contactului fizic.
III. Consolidarea regulilor de igienă și de salubritate in saloanele de tatuaje.
Notă:
Recomandările acestui protocol nu se aplică in situații de interdicții
administrative, precum interdicția totală ale activităților profesionale.

Reminder : Riscurile de transmisie
Pe cale respiratorie - prin picaturi de secreții oro- nazale contaminate.
Secrețiile oro-nazale sunt proiectate prin strănut și tuse în contact foarte
apropiat, care presupune un contact direct la o distanță mai mică de un metru,
în absența măsurilor de protecție.
Prin contactul mâinilor sau ale obiectelor neigienizate, cu fața.
Un risc semnificativ de transmitere reprezintă contactul și auto- contactul, cu
mâinile neigienizate.
Dacă aveti mâinile neigienizate sau manipulați obiecte frecvent atinse și de
alte persoane, există un risc semnificativ să vă contaminați, prin atingerea feței,
îndeosebi al nasului și al gurii.
Pe suprafețele contaminate (obiecte, mobilier, mânere ...), virusul poate
supraviețui pe diferite surafețe, de la câteva ore până la câteva zile.
Notă:
Un tatuaj în sine nu reprezintă un risc de infectare cu SARS- Cov-2, care este un
virus transmisibil pe cale respiratorie, însă împrejurimile efectuării tatuajului
pot reprezenta modalități de contractare.
Contactul fizic apropiat, inerent actului de tatuare, necesită precauții
suplimentare față, celor aplicate de obicei în contextul standardelor optime de
sănătate specifice acestei practici.
I.

Noi precauții obligatorii pentru clienți și tatuatori

a.

Noi precauții obligatorii pentru clienți:

Ședința de tatuaj trebuie planificată printr-o programare prestabilită, efectuată
la distanță (prin telefon, mesagerie instant, videoconferință sau e-mail) cu cel
târziu 24 de ore înainte de ședință efectivă.
În timpul acestei comunicări, clientul va putea confirma următoarele:
• nu prezintă simptomatologie specifică Covid-19 (febră, frisoane, oboseală,
secreții nazale, tuse, strănut, dureri în gât, respirație greoaie, dureri articulare,
lipsa senzațiilor oro- nazale, precum gust și miros)
• nu a avut contact cu persoane infectate cu COVID- 19.
•
nu a vizitat recent țări străine, îndeosebi cu risc crescut pandemic.

În ziua ședinței, la ajungerea în incinta salonului, clientul este rugat să parcurgă
următoarele:
1. Îndepărtarea bijuteriilor de pe mâini. Acestea pot reprezenta suprafețe
contaminate.
2. Igienizarea mâinilor, prin spălarea lor cu apă caldă și săpun, urmând
dezinfecția acestora cu geluri sau soluții antiseptice, puse la dispoziție, de către
salon.
3. Purtarea unei măști de protecție pe toată durata șederii în incintă. Dacă
salonul nu poate asigura mască, clientul este nevoit să dispună de protecția
personală, având libertate în alegerea tipului de mască purtată, care pot fi:
• mască chirurgicală de unică folosință (sau anti-stropire)
• mască cu filtru integrat, din țesătură „alternativă”
• mască de țesătură sau de hârtie „Self”*(cu bariera anti-salivă)
*Măștile tip "Self" sunt fabricate individual (= "făcute acasă").
Există numeroase modalități și tutoriale online pentru a vă confecționa propria
mască. Câteva exemple găsiți pe: www.atpr.ro
IV. Completarea chestionarului Covid- 19, pe propria răspundere.
b.
Noi precauții sociale, responsabile pentru tatuatori și personalul
saloanelor:
•
Înafară ședinței de tatuaj, evitați orice contact apropiat (mai puțin de un
metru) cu persoanele prezente în incintă. Refuzați orice prezență în spațiul
lucru, care nu sunt esențiale pentru desfășurarea sesiunilor de tatuaj.
•
Este esențială monitorizarea și furnizarea informațiilor clienților sau
munca profesioniștilor.
•
Favorizați comunicarea la distanță (prin telefon, mesagerie,
videoconferință sau e-mail) pentru a lua la cunostința modalitatea de
pregătire a unui nou proiect de tatuaj sau pentru planificarea unei sesiuni.
Limitați numărul clienților
primiși de un tatuator pe zi cu repetarea
timpilor de întâlnire și a pauzelor dintre clienți.
•
Limitați accesul la 1 persoană admisă în incintă, înafara personalului.
•
Desființați sala de așteptare, cu permisiunea șederii a mai multor
persoane simultan în acesta.
•
Persoanele dornice să fie primite, vor aștepta înafara incintei, sau se întorc
mai târziu.

•
Favorizați, dacă este posibil, sistemele de plată POS, fără contact. În cazul
în care plata implică contact (numerar/monedă,
cec, terminalul CB),
tatuatorul sau angajatul responsabil de încasare, trebuie să poarte mănuși de
unică
folosință.
•
Favorizați telemunca pentru toate funcțiile posibile, înafară de
procedurile de tatuare (management, contabilitate, administrare, etc.).â
II.

Limitarea contactului

Ședințele programate vor fi posibile, urmând regulile următoare:
1.
Clientul se prezintă singur, fără nici un însoțitor (excepție făcând
părintele sau tutorele legal, în cazul minorilor).
2.
Clientul urmărește principiul NO TOUCH adică:
•
Nu-și atinge fața.
•
Nu atinge obiecte profesionale ți ambientale în incinta salonului.
III.

Consolidarea normelor de igienă și salubritate ăn saloane:

Normele generale de igienă
și salubritate, definite prin decretul din 11.
Martie 2009., trebuie să fiecompletate
cu următoarele reguli:
1.
Purtarea măștii pe toată durata prezenței în salon. Tipul de mască utilizată
este lăsat la alegerea artistului tatuator:
• mască chirurgicală de unică folosință (sau anti-stropire)
• mască cu filtru, din țesătură „alternativă
*În cazul unei măști de bumbac, aceasta trebuie schimbată
între fiecare
client și cel târziu la fiecare 4 ore. Aceasta trebuie spălată la mașină la 60° și
apoi uscată imediat la temperaturi ridicate înainte de reutilizare.
2. Purtarea
unui șorț lavabil sau de unică folosință (nylon) .
* În cazul unui șorț de bumbac, acesta trebuie schimbat între fiecare client și cel
târziu la fiecare 4 ore. Aceasta trebuie spălat la mașină la 60° și apoi uscat
imediat la temperaturi ridicate înainte de reutilizare.
3. Furnizarea unui gel
hidroalcoolic, săpun, prosoape din hârtie, saci
galbeni
speciali pentru deșeurile rezultate din urma
proceruriilor și
mănuși de unică folosință, în spațiul de lucru și în spațiile diferențiate ale
salonului.
4. Dezinfectarea regulată ale suprafețelor cu risc de contaminare (= potențial
cel mai afectat) pe parcursul zilei: mânere și clanțe, întrerupătoare, birouri
și suprafețe de lucru, vitrine, casa de marcat, blatul de receptie, grupul sanitare,
bateriile și robinetele, etc.

5. Întreținerea igienică, zilnică a spațiilor (recepție, sala de așteptare, coridoare,
instalații sanitare, scări, etc.), care urmează să fie igienizate cel puțin,
înaintea primirii primului client. Se va efectua cu rigurozitate de singura
persoană responsabilă de curățenie.
6. Afișarea vizibilă a codului social și igienic, totodată a instrucțiunilor generale
igienice destinate clienților, la intrarea în incintă, după caz, într-o vitrină.
Pe lângă aceste reguli, se ține cont de următoarele:
• Purtarea unei viziere protective, atunci când lucrați la înălțimea feței sau la
nivelul pieptului.
• Retragerea tuturor materialelor inspirationale
(reviste, cărți, cărți de
vizită, albume tip portofolii etc.) pe suport de hârtie, de pe mese și din sălile de
așteptare.
• Ventilația zilnică a spațiului de așteptare și al spațiului de lucru.
• Deschideți robinetele de apă, continuu timp de minimum 5 minute, după o
perioadă de închidere mai mare de 3 zile al spațiului.
• Comunicarea tuturor normelor de igienă și prevenție, referitoare la Covid-19,
fiecărui angajat prezent în salon.
• Dacă este necesar, definiți rolurile și/sau alternarea zilnică sau săptămânală a
profesioniștilor, pentru a-și limita prezența simultană în incintă.
• Distanța dintre posturile de lucru este recomandat a fi, de minimum 1 metru.
Fiecarui post de lucru se recpmandă, asigurarea unei perimetri de minimum 3
metri pătrați.
•
În cele din urmă, fiecărui client trebuie să i se amintească recomandările
obișnuite pentru
a fi efectuată îngrijirea post-tatuaj și condițiile de evitat pe
parcursul vindecării.
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