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Tiltag hos Frisør Karma, Thisted til forebyggelse af spredning af 
coronavirus 
Baggrund for vurdering af smitterisici og tiltag 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende forebyggelse af smitte med COVID 19 ved kontakt mellemn 
asymptomatiske personer i arbejdsmæssig sammenhæng (af 19. april 2020). 

Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale til frisører og andre serviceerhverv med tæt fysisk 
kontakt til kunder. 

 

Hver frisørsalon er forskellig 

Hver salon skal lave en risikovurdering ud fra de fysiske rammer, der er på den enkelte salon. Der kan 
derfor være nødvendigt at foretage andre forholdsregler end, der er nævnt i eksemplet her. 

 

Tiltag hos Frisør Karma 

”Håndtering af kunder” 

Der står sprit standere med 85% hånddesinfektionsgel lige inden for dørene. 

Kunden tages (desværre) ikke imod med hverken håndtryk eller kram. 

Kunden vises hen til garderobe og spritter hænder efter at have taget overtøjet af. 

Kunden vises direkte til frisørstolen. 

Der er minimum 2 meter mellem hver kunde i salonen. 

Hver kunde får ren frisørkappe på. 

Kunderne modtager en forkælelsesbakke, beståelse af håndsprit, varm klud med antiseptiske eteriske olier 
og håndcreme. 

Der står desuden håndsprit fast på alle bordene. 

Der kan ikke læses i ugeblade, som der er udleveret af salonen.  

Kunder opfordres venligt om at spritte sin mobiltelefon af. 

Kunderne får serveret kaffe i plastikkrus, som kasseres efterfølgende. 

Kunderne betaler som udgangspunkt med mobilepay. Ved brug af betalingskort sprittes terminal og 
skranke af. Ved kontantbetaling spritter frisøren hænder efter berøring af kontanter. 

Kunderne møder symptomfri i salonen  

Kunder som er sårbar overfor coronavirus, opfordres til at blive hjemme (dette er dog kundens eget ansvar) 
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Personale og Arbejdstøj 

Medarbejdere møder symptomfri på arbejde. 

Frisørerne bærer ansigtsvisir, når de skal være ansigt til ansigt med kunderne, for eksempel ved klipning af 
pandehår, bryn og vipper, skæg, næsehår osv. 

Frisøren bærer kortærmede t-shirt 

Frisøren bærer forklæde, som går ned over knæ 

Der tages ren T-shirt og forklæde på hver dag.  

Tøjet skiftes i salonen. 

Pauser holdes med minimum 2 meters afstand eller på skift. 

Hænder sprittes inden og efter pause. 

Karklude og viskestykker skiftes dagligt. 

Håndcreme er tilgængelig for personalet. 

 

Hårvask 

Alle kunder får vasket hår, inden behandling af håret. 

Frisøren bruger handsker under hårvask. 

Håndvasken rengøring umiddelbar efter hårvask. 

Armlænene på stolen ved håndvask sprittes af. 

 

Rengøring mellem hver kunde 

Frisørstol og bord foran kunde, sprittes af mellem hver kunde, særligt stolens armlæn og forkanten af 
bordet. 

Frisøren spritter hænder inden modtagelse af ny kunde. 

Der står en håndsprit på hver rullebord, så det hele tiden er tilgængelig for frisøren og nemt at gribe ud 
efter. 

Værktøjer som bruges til kunde, lægges i bakke og skoldes efter brug. 

Klippemaskiner får et pift med desinfektionsspray (tilsat noget fedtstof, så skæret ikke bliver ødelagt) efter 
hver kunde. Den rengøres grundigt til aften hver dag. Kunden får sprittet nakken efter klipning (igen ud fra 
et forsigtighedsprincip) 

Værktøjer til bryn og vipper steriliseres efter hver kunde. 

Salonen rengøres dagligt, særligt toilet, håndtag og berøringsflader. 

Toiletter 
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Kunder og personale har hvert sit toilet. 

Der tørres hænder i vaskeklude, som smides til vask i kurv efter brug. 

 

Rengøring af tekstiler 

Håndklæder, kapper, t-shirts, forklæder, klude mv vaskes ved minimum 60 grader i over 1 time eller ved 90 
grader. 

Vasketøj håndteres med handsker. 

Ansigtsvisiret vaskes af hver dag (polycarbonat tåler ikke sprit. Det bliver mat). 

 

 

Har du spørgsmål, kontakt gerne Mona Lagoni, Dansk Arbejdsmiljø: 92 72 02 00 

 


