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MATERIAŁ NAUCZANIA: ZAGROZENIA W MIEJSCU PRACY.
Spis treści.
1. Zagrożenia chemiczne.
2. Zagrożenia biologiczne.
3. Zagrożenia hałasem.

Zagrożenia chemiczne

Niebezpieczne substancje chemiczne, na które pracownik zakładu fryzjersko‐
kosmetycznego jest narażony podczas wykonywania pracy, mogą powodować:
 choroby dermatologiczne (egzema), wskutek kontaktu z takimi substan‐
cjami drażniącymi, jak woda i detergenty w szamponach czy środki che‐
miczne używane do trwałej ondulacji
 choroby układu oddechowego (astma), w wyniku reakcji alergicznej na
substancję chemiczną.
Reakcja alergiczna układu oddechowego jest od‐
powiedzią systemu immunologicznego człowieka na
zewnętrzne zagrożenia ze strony środków chemicznych.
Objawy tej choroby to: kaszel, duszności przy oddycha‐
niu, świszczący oddech i zadyszka, kichanie, cieknący
lub zapchany nos, swędzące lub zaczerwienione oczy
(jak w stanie zapalnym), a także gorączka, bóle mięśni
i stawów. Kontakt z czynnikami uczulającymi przez skó‐
rę może także wywołać alergię układu oddechowego.
Substancja powodująca uczulenie może występo‐
wać w bardzo niewielkim stężeniu, dużo mniejszym niż
to, które pierwotnie spowodowało uczulenie. Symptomy chorobowe mogą rozwi‐
jać się bezpośrednio po narażeniu na działanie substancji albo wiele godzin póź‐
niej, np. w nocy, przez co związek obserwowanych objawów z wykonywaną pracą
nie zawsze jest oczywisty. Bardzo często dolegliwości nasilają się, gdy pracownik
spędza czas poza pracą, np. w czasie weekendów albo świąt.
Farby do włosów zawierające np. fenylenodiaminy, diaminofenole lub naftol
mogą powodować reakcję alergiczną. Inne utleniające preparaty do farbowania
włosów, które zawierają rezorcynol czy hydrochinon, działają drażniąco na oczy.
Podobnie oddziałują na oczy kwas tioglikolowy i nadtlenek wodoru.
Do preparatów trwale barwiących należą również sole niektórych metali, np.
octan ołowiu, którego zakres stosowania jest ograniczony tylko do środków do
barwienia włosów, oraz azotan srebra, obecnie używany wyłącznie do barwienia
brwi i rzęs. Oba preparaty działają drażniąco na oczy.

Nadtlenek wodoru jest związkiem powszechnie stosowanym do różnych za‐
biegów fryzjerskich. Stanowi dodatek do preparatów rozjaśniających włosy,
wchodzi w skład utrwalaczy do trwałej ondulacji oraz farb oksydacyjnych. Zasa‐
dowe roztwory tego utleniacza uszkadzają strukturę wewnętrzną włosa. Szkodzi
również skórze, a wraz ze wzrostem stężenia jego żrące działanie na skórę się
wzmaga. Dlatego nadtlenek wodoru i inne związki lub ich mieszaniny uwalniające
nadtlenek wodoru można stosować w kosmetykach w ograniczonej ilości (do‐
puszczalne maksymalne stężenie w gotowym wyrobie wynosi: 12% w kosmety‐
kach do włosów, 4% w kosmetykach do skóry).
Niepożądane reakcje na kosmetyki, dotyczące, jak się ocenia, 10% populacji
generalnej, są związane z ich działaniem drażniącym (reakcje alergiczne są rzad‐
sze). Większość uczuleń powodują kosmetyki pozostawiane na skórze; kosmetyki
spłukiwane uczulają rzadziej. Reakcje alergiczne wywołują również dodawane do
kosmetyków środki zapachowe, konserwanty, emulgatory, przeciwutleniacze,
środki nawilżające i natłuszczające, stabilizatory i środki zwiększające lepkość.
W produktach kosmetycznych najczęściej uczulają środki zapachowe. Alergia
na te środki zajmuje drugie miejsce po uczuleniu na nikiel. Nadwrażliwość na pro‐
dukty zapachowenajczęściej objawia się alergicznym kontaktowym zapaleniem
skóry, pokrzywką kontaktową oraz reakcjami fototoksycznymi. Niemal równie
często alergizują środki konserwujące, które zapobiegają wzrostowi bakterii
i grzybów.
Konserwanty wykazują działanie alergizujące zarówno w kosmetykach pozo‐
stawianych na skórze, jak i w kosmetykach zmywalnych, których kontakt ze skórą
jest krótki.
Liczne alergeny występujące w kosmetykach i produktach chemicznych stoso‐
wanych przez fryzjerów mogą być przyczyną pierwotnego uczulenia i zmian choro‐
bowych, głównie o charakterze wyprysku. Wywołany nimi stan zapalny skóry uła‐
twia wnikanie kolejnych związków chemicznych występujących w środowisku za‐
wodowym. Powoduj
ą one alergię wieloważną, nasilają stany zapalne, utrudniają
leczenie, pogarszają jakość życia, często uniemożliwiają pracę zawodową.
Stosowanie czynników chemicznych w postaci gazów, cieczy lub ciał stałych
może powodować różnego rodzaju szkodliwe skutki zdrowotne u pracowników,
pojawiające się natychmiast lub po upływie wielu lat od zakończenia pracy w wa‐
runkach narażenia na te czynniki. Jest to spowodowane różnymi reakcjami organi‐
zmu na szkodliwe substancje chemiczne w zależności od ich właściwości fizyko‐
chemicznych i toksycznych, dróg wchłaniania, wielkości dawki i okresu narażenia,
a także od takich cech indywidualnych pracownika, jak płeć, wiek, ogólny stan
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zdrowia i odżywianie oraz stan układów: endokrynologicznego, immunologiczne‐
go, genetycznego. Skutki narażenia na szkodliwe substancje chemiczne mogą być:
 miejscowe (skutki działania na skórę i błony śluzowe, np. drażniącego,
uczulającego)
 układowe (zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, wą‐
trobie, nerkach, układzie sercowo‐naczyniowym itd.).
Odległymi następstwami narażenia na substancje toksyczne są procesy
patologiczne rozwijające się w organizmie po dłuższym lub krótszym okresie uta‐
jenia. Mogą się one rozwijać bezpośrednio w organizmach narażonych na działa‐
nie substancji toksycznej lub dopiero w następnych pokoleniach. Zmiany te,
o różnym charakterze, często przyjmują formę przerostu nowotworowego (dzia‐
łanie rakotwórcze). Zaburzenia wtórne – pokoleniowe – najczęściej mają charak‐
ter zaburzeń genotoksycznych (zmiany w materiale genetycznym), embriotok‐
sycznych (zmiany patologiczne u potomstwa) i teratogennych (zmiany patologicz‐
ne w zarodkachlub płodach).
Stosowanie przy wykonywaniu czynności zawodowych różnego rodzaju sub‐
stancji i preparatów chemicznych jest przyczyną wielu schorzeń, przede wszystkim
stanów zapalnych i uczuleniowych skóry, błon śluzowych oraz układu oddechowe‐
go. Znajomość właściwości toksycznych substancji oraz sposobów postępowania
z nimi podczas pracy w znaczący sposób może wpłynąć na ograniczenie narażenia
i stwarzanego przez te czynniki ryzyka zawodowego.

Niebezpieczne czynniki chemiczne stosowane do trwałego farbowania włosów

Nazwa substancji

Symbole i/lub zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia

m‐Fenylenodiamina Muta. Kat. 3; R68 – możliwe ryzyko powstania nieodwracal‐
nych zmian w stanie zdrowia;
T – substancja toksyczna; R23/24/25 – działa toksycznie
przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknię‐
ciu;
Xi – substancja drażniąca; R36 – działa drażniąco na oczy;
R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą;
N – substancja niebezpieczna dla środowiska; R50‐53 – dzia‐
ła bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodo‐
wać długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowi‐
sku wodnym

Nazwa substancji

Symbole i/lub zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia

p‐ Fenylenodiamina T – substancja toksyczna; R23/24/25 – działa toksycznie przez
drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu;
Xi – substancja drażniąca; R36 – działa drażniąco na oczy;
R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą;
N – substancja niebezpieczna dla środowiska; R50‐53 – dzia‐
ła bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodo‐
wać długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowi‐
sku wodnym
m‐Aminofenol

Xn – substancja szkodliwa; R20/22 – działa szkodliwie przez
drogi oddechowe i po połknięciu;
N – substancja niebezpieczna dla środowiska; R51‐53 – dzia‐
ła toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

p‐Aminofenol

Muta. Kat. 3; R68 – możliwe ryzyko powstania nieodwracal‐
nych zmian w stanie zdrowia;
Xn – substancja szkodliwa; R20/22 – działa szkodliwie przez
drogi oddechowe i po połknięciu;
N – substancja niebezpieczna dla środowiska; R51‐53 – dzia‐
ła toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Rezorcynol

Xn – substancja szkodliwa; R22 – działa szkodliwie po po‐
łknięciu;
Xi – substancja drażniąca; R36/38 – działa drażniąco na oczy
i skórę;
N – substancja niebezpieczna dla środowiska; R50 – działa
bardzo toksycznie na organizmy wodne

1‐Naftol

Xn – substancja szkodliwa; R21/22 – działa

szkodliwie

w kontakcie ze skórą i po połknięciu;
Xi – substancja drażniąca; R37/38‐41 – działa drażniąco na
drogi oddechowe i skórę, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Hydrochinon

Rakotw. Kat. 3; R40 – ograniczone dowody działania rako‐
twórczego;
Muta. Kat. 3; R68 – możliwe ryzyko powstania nieodwracal‐
nych zmian w stanie zdrowia;
Xn – substancja szkodliwa; R22 – działa szkodliwie po po‐
łknięciu;

Nazwa substancji

Symbole i/lub zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia
Xi – substancja drażniąca; R41 – ryzyko poważnego uszko‐
dzenia oczu;
R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą;
N – substancja niebezpieczna dla środowiska; R50 – działa
bardzo toksycznie na organizmy wodne

Kwas tioglikolowy

T – substancja toksyczna; R23/24/25 – działa toksycznie przez
drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu;
C – substancja żrąca; R34 – powoduje oparzenia

Nadtlenek wodoru

R5 – ogrzanie grozi wybuchem;

(woda utleniona)

O – substancja utleniajaca; R8 – kontakt z materiałami za‐
palnymi może spowodować pożar;
C – substancja żrąca; R35 – powoduje poważne oparzenia;
Xn – substancja szkodliwa; R20/22 – działa szkodliwie przez
drogi oddechowe i po połknięciu

Tolueno‐2,4‐

Rakotw. Kat. 2; R45 – może powodować raka;

diamina

T – substancja toksyczna; R25 – działa toksycznie po po‐
łknięciu;
Xn – substancja szkodliwa; R21 – działa szkodliwie w kon‐
takcie ze skórą;
Xi – substancja drażniąca; R36 – działa drażniąco na oczy;
R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą;
N – substancja niebezpieczna dla środowiska; R51‐53 – dzia‐
ła toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Kwas szczawiowy

Xn – substancja szkodliwa; R21/22 – działa

szkodliwie

i jego sole

w kontakcie ze skórą i po połknięciu

Fenol

Muta. Kat. 3; R68 – możliwe ryzyko powstania nieodwracal‐
nych zmian w stanie zdrowia;
T – substancja toksyczna; R23/24/25 – działa toksycznie
przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po po‐
łknięciu;
Xn – substancja szkodliwa; R48/20/21/22 – działa szkodli‐
wie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po po‐
łknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następ‐
stwie długotrwałego narażenia;
C – substancja żrąca; R34 – powoduje oparzenia

Nazwa substancji
Wodorotlenek
potasu

Symbole i/lub zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia
Xn – substancja szkodliwa; R22 – działa szkodliwie po po‐
łknięciu;
C – substancja żrąca; R35 – powoduje poważne oparzenia

Wodorotlenek sodu C – substancja żrąca; R35 – powoduje poważne oparzenia.

Środki do dezynfekcji narzędzi najczęściej stosowane w salonach fryzjerskich,
o zakresie działania co najmniej bakterio-, grzybo- i wirusobójczym (B, F, V)

Nazwa
preparatu

Zawartość substancji
czynnych, g

Stosowane
stężenie,

Symbole i/lub zwroty
wskazujące

w 100 g preparatu *

%*

na rodzaj zagrożenia **

Substancje czynne: aldehydy
Aldesan E + 2,0 – glutaraldehyd
aktywator

–

25,0 – etanol

Xn – produkt szkodliwy;
R20/22 – działa szkodliwie
przez drogi oddechowe i po
połknięciu;
R36/37/38 – działa drażnią‐
co na oczy, drogi oddecho‐
we i skórę;
R42/43 – może powodować
uczulenie w następstwie
narażenia drogą oddechową
i w kontakcie ze skórą

Aldewir

4,0 – aldehyd glutarowy

5

Xn – produkt szkodliwy;

koncentrat

25,0 – etanol

10

R10 – produkt łatwo palny;

6,0 – izopropanol
1,0 – chlorek benzylo‐

R20/22 – działa szkodliwie
przez drogi oddechowe

didecylo‐bis/2‐
hydroksy‐etylo/aminy

i po połknięciu;
R37/38 – działa drażniąco na
drogi oddechowe i skórę;
R41 – ryzyko poważnego
uszkodzenia oczu;
R42/43 – może powodować
uczulenie w następstwie
narażenia drogą oddechową
i w kontakcie ze skórą

Nazwa
preparatu

Zawartość substancji

Stosowane

Symbole i/lub zwroty

czynnych, g

stężenie,

wskazujące

w 100 g preparatu *

%*

na rodzaj zagrożenia **

Lysoformin

9,5 – glutaraldehyd

1,5

Xi – produkt drażniący;

3000

7,5 – glioksal

2

produkt szkodliwy

9,6 – chlorek didecylo‐

4

dla zdrowia

dimetyloamoniowy
Substancje czynne: związki nadtlenowe
Oxapol

15,0 – monoperoksyfta‐

3

lan magnezu

Xi – produkt drażniący;
R34 – powoduje oparzenia;
R37 – działa drażniąco na
drogi oddechowe

Sekusept

20,0 – nadboran sodowy

Pulver

15,0 – tetraacetyloety‐

R36/38 – działa drażniąco

leno‐diamina (TAED)

na oczy i skórę

Virkon

21,5 – nadsiarczan

2

2

potasowy

Xi – produkt drażniący;

Xi – produkt drażniący;
R37/38 – działa drażniąco
na drogi oddechowe i skórę;
R41 – ryzyko poważnego
uszkodzenia oczu.

* Opracowano na podstawie publikacji oraz informacji podanych na etykietach produktów.
** Opracowano na podstawie informacji podanych na etykietach produktów.

Środki do dezynfekcji powierzchni najczęściej stosowane w zakładach fryzjerskich,
o zakresie działania co najmniej bakterio- i grzybobójczym (B, F)

Nazwa
preparatu

Zawartość substancji

Stosowane

Symbole i/lub zwroty

czynnych, g

stężenie,

wskazujące

w 100 g preparatu *

%*

na rodzaj zagrożenia **

Substancje czynne: alkohole
Aerodesin

32,5 – 1‐propanol

2000

18,0 – etanol

łatwo palny;

0,1 – glutaraldehyd

Xn – szkodliwy dla zdrowia

Incidin

35,0 – 2‐propanol

Liquid

25,0 – 1‐propanol

Spray

0,375 – amfoteryczne
związki powierzchnio‐
woczynne

–

–

F/R11 – produkt wysoce

R10 – produkt łatwo palny

Nazwa
preparatu

Zawartość substancji
czynnych, g
w 100 g preparatu *

Stosowane
stężenie,
%*

Symbole i/lub zwroty
wskazujące
na rodzaj zagrożenia **

Incidur
Spray

40,0 – etanol
10,0 – n‐propanol
0,018 – glutaraldehyd
0,05 – chlorek alkilo‐
dimetylo‐
benzyloamoniowy
0,01 – bromonitrodi‐
oksy‐cykloheksan

–

R10 – produkt łatwo palny

NDO
Desytol

30,0 – etanol
30,0 – izopropanol
10,0 – n‐propanol
0,5 – kationowe zw.
pow.‐czynne

–

F/R11 – produkt wysoce
łatwo palny

Septanol

71,9 – etanol
2,1 – rokanol LN75K
0,11 – chlorohydryna

–

F/R11 – produkt wysoce
łatwo palny

Substancje czynne: związki chloru
ACE

5,1 – podchloryn sodu
(4,9 % – aktywny chlor)
wodorotlenek sodu

50
13

Xi – produkt drażniący;
R36/38 – działa drażniąco
na oczy i skórę

Domestos

podchloryn sodu

25

Xi – produkt drażniący;
R36/38 – działa drażniąco
na oczy i skórę

* Opracowano na podstawie publikacji oraz informacji podanych na etykietach produktów.
** Opracowano na podstawie informacji podanych na etykietach produktów.

Zagrożenia biologiczne

Narażenie na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi: wirusami,
bakteriami, grzybami i pasożytami, jest związane ze świadczeniem usług w zakre‐
sie pielęgnacji, strzyżenia i golenia włosów.

Wirusy
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)
Powoduje przewlekłe czynne zapalenie wątroby, mogące
doprowadzić do marskości, a później do raka wątroby.
Średni czas trwania zakażenia HCV od momentu wniknię‐
cia wirusa do ustroju do wystąpienia poważnych proble‐
mów zdrowotnych wynosi od 5 do 35 lat. Zakażenie na‐
stępuje drogą bezpośrednią (zranienie brzytwą, żyletką,
nożyczkami) przez krew, surowicę krwi i inne płyny ustro‐
jowe człowieka. Do zakażenia wirusem wystarczą niewielkie ilości płynów ustrojo‐
wych. Nie znaleziono dotąd skutecznej szczepionki przeciw HCV. Wirus HCV jest
wrażliwy na proces sterylizacji. Częściowej inaktywacji ulega w temperaturze
100 °C w ciągu 5 min lub w temperaturze 60 °C w ciągu 10 godz. Ginie dopiero
w temperaturze ok. 140 °C, a także poddany działaniu większości środków dezyn‐
fekcyjnych, np. chloru czy alkoholu etylowego. Wirus HCV należy do 3. grupy zagro‐
żenia [14]. Rejestr pracowników narażonych na jego działanie przechowuje się przez
okres dłuższy niż 10 lat od dnia ostatniego zanotowanego przypadku narażenia.

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)
Powoduje

wirusowe

zapalenie

wątroby

(żółtaczkę

wszczepienną). Średni czas trwania zakażenia HBV od
momentu wniknięcia wirusa do ustroju do wystąpienia
poważnych problemów zdrowotnych wynosi u osoby
dorosłej od 15 do 20 lat. Zakażenie następuje drogą
bezpośrednią (zranienie brzytwą, żyletką, nożyczkami)
przez krew, surowicę krwi i inne płyny ustrojowe czło‐

wieka. HBV ulega zniszczeniu po 60 min sterylizacji suchym powietrzem w tem‐
peraturze 160 °C, a przy autoklawowaniu – po 30 min. Gotowanie nie zabija
HBV. Jest wrażliwy na środki dezynfekcyjne na bazie chloru (podchloryn sodowy,
chloramina). W temperaturze pokojowej lub zamrożony może przetrwać wiele
lat – niewysterylizowane narzędzia po kontakcie z krwią z HBV mogą być źró‐
dłem zarażenia po latach. Wirusa HBV charakteryzuje bardzo mała wrażliwość na
promieniowanie ultrafioletowe. Profilaktycznie przeciw WZW B stosuje się
szczepienia ochronne. Należy do 3. grupy zagrożenia [14]. Rejestr pracowników
narażonych na działanie WZW B przechowuje się przez okres dłuższy niż 10 lat
od dnia ostatniego zanotowanego przypadku narażenia.

Ludzki wirus upośledzenia odporności (typ HIV-1, HIV-2)
Powoduje AIDS – zespół nabytego upośledzenia od‐
porności, charakteryzujący się upośledzeniem układu
immunologicznego i występowaniem trudnych do le‐
czenia infekcji oporunistcznych (bakteryjnych i grzy‐
bowych) oraz nowotworów. Od momentu zakażenia
wirusem HIV do powstania pełnoobjawowego AIDS
mija przeciętnie 10–12 lat. Zakażenie następuje drogą
bezpośrednią (zranienie brzytwą, żyletką, nożyczkami) przez krew, surowicę krwi
i inne płyny ustrojowe człowieka. Do zakażenia wirusem HIV potrzebne są sto‐
sunkowo duże ilości płynów ustrojowych. Poza organizmem ludzkim wirusy HIV
są bezbronne i szybko giną. Zabija je sterylizacja (w temperaturze 56 °C przez
30 min) i większość najpopularniejszych środków dezynfekcyjnych. Nie istnieje
skuteczna szczepionka przeciw HIV. Wirus ten należy do 3. grupy zagrożenia
[14]. Rejestr pracowników narażonych na jego działanie przechowuje się przez
okres dłuższy niż 10 lat od dnia ostatniego zanotowanego przypadku narażenia.

Bakterie
Bakterie stanowią, obok wirusów i grzybów, bardzo poważne zagrożenie dla
pracowników zakładów fryzjerskich. Większość bakterii kolonizujących skórę
i błony śluzowe człowieka to organizmy saprofityczne, czyli takie, które rozmna‐
żają się i żywią materią organiczną, ale nie powodują chorób. W mikroflorze
skóry mogą występować również bakterie, które pasożytując na organizmach
żywych, wywołują choroby.

Chlamydie, które są bakteriami pasożytniczymi, mogą
powodować schorzenia górnych dróg oddechowych, jelit,
spojówek i układu moczowo‐płciowego. Istotne zagroże‐
nie w zakładzie fryzjerskim stanowi Chlamydia pneumo‐
niae. Mikroorganizmy przenoszą się drogą powietrzno‐
kropelkową. Zakażenie przebiega jako zapalenie krtani,
oskrzeli, zatok przynosowych oraz zapalenie płuc. Specy‐
ficznym objawem jest suchy i męczący kaszel. Zabija je sterylizacja i większość
najpopularniejszych środków dezynfekcyjnych.
Gronkowiec złocisty

(Staphylococcus aureus), gram‐

dodatni ziarniak, należy do 2. grupy zagrożenia [14].
Jest jedną z najbardziej niebezpiecznych bakterii, na
jakie są narażeni fryzjerzy. Do zakażenia może dojść
drogą

powietrzno‐pyłową,

powietrzno‐kropelkową

i bezpośrednią, przez zainfekowany sprzęt (grzebienie,
nożyczki). Jest przyczyną chorób o różnej patogenezie,
umiejscowieniu i przebiegu – od drobnych powierzchniowych schorzeń skóry lub
błon śluzowych do zatruć pokarmowych i schorzeń narządowych. Choroby infek‐
cyjne związane z zakażeniem gronkowcem, które najczęściej obserwuje się na
stanowisku pracy fryzjera, to:
– zapalenie mieszka włosowego – bardzo rozpowszechnione zakażenie skó‐
ry, którego objawy są zlokalizowane w obrębie skóry owłosionej i charak‐
teryzują się stanem zapalnym mieszka włosowego (pęcherzyk wypełniony
treścią ropną)
– figówka – zmiany zapalne w obrębie mieszków włosowych zlokalizowa‐
nych na twarzy
– czyrak – zapalenie mieszków włosowych o dużym nasileniu objawów,
z powstaniem czopa martwiczego.
Paciorkowce, które są bardzo często spotykanymi mikro‐
organizmami, wchodzą w skład mikroflory fizjologicznej
skóry człowieka. Niektóre gatunki są chorobotwórcze, np.
paciorkowiec ropotwórczy (Stereptococcus pyogenes),
gram‐dodani ziarniak należący do 2. grupy zagrożenia
[14]. Do zakażenia dochodzi drogą powietrzno‐pyłową
lub bezpośrednią, przez zainfekowane narzędzia (brzytwy, maszynki do golenia,
nożyczki). Najczęściej spotykaną chorobą paciorkowcową skóry jest róża – ostre
zapalenie skóry, z jej zaczerwienieniem i obrzękiem.

Grzyby
Dermatofity

są grupą grzybów mikroskopowych, chorobo‐
twórczych dla człowieka. Wywołują grzybice powierzch‐
niowe. Zakażeniu ulega skóra owłosiona, włosy i paznokcie.
Najczęściej spotykane w zakładach fryzjerskich gatunki to
Epidermophyton floccosum i Trihophyton. Należą do
2. grupy zagrożenia [14].
Epidermophyton floccosum wywołuje grzybice paznokci
(zgrubienie, łamliwość, nadmierne rogowacenie, przebar‐
wienia). Zakażenie następuje drogą bezpośrednią za po‐
średnictwem osoby zakażonej, brudnych ręczników lub
narzędzi.
Trihophyton spp. wywołuje grzybicę strzygącą (okrągłe
ogniska z "przystrzyżonymi" włosami, stany zapalne), po‐
wierzchniową (liczne wykwity na skórze) i głęboką skóry
gładkiej i owłosionej (bolesne guzki i stany zapalne skóry)
oraz grzybice paznokci.

Pasożyty
Pasożyty, które są mikroorganizmami stale lub okresowo wykorzystującymi or‐
ganizm żywiciela jako źródło pożywienia i środowisko życia, dzielą się na dwie grupy:
– zewnętrzne, np. wszy, pchły, świerzbowce
– wewnętrzne, np. owsiki, glisty ludzkie.
Zakażenia pasożytami wewnętrznymi w zakładach fryzjerskich są mało praw‐
dopodobne, gdyż dochodzi do nich drogą pokarmową. Duże znaczenie w naraże‐
niu zawodowym fryzjerów mają natomiast pasożyty zewnętrzne. Pasożyty skóry
człowieka, na które najczęściej są narażeni pracownicy zakła‐
dów fryzjerskich, to wesz głowowa i świerzbowiec ludzki.
Wesz głowowa występuje na owłosionej skórze głowy, najczę‐
ściej w okolicy skroni i potylicy, jaja tych pasożytów występują
na włosach. W wyniku podrażnień na skórze wytwarzają się
powierzchnie sączące, pokryte strupami, z tendencją do wtór‐
nych infekcji już zmienionej skóry.
Świerzbowiec ludzki to białawy roztocz, którego długość
dochodzi do 0,4 mm. Samice tego gatunku żerują w skórze
człowieka. Zakażenie następuje poprzez kontakt bezpo‐
średni z zakażonymi przedmiotami (ręcznikami). Poza or‐
ganizmem pasożyty żyją tylko kilka dni. Objawem zakaże‐
nia są widoczne na skórze różowe ślady (korytarze), stop‐
niowo wypełniające się szaroczarnym kałem roztoczy, oraz
silny świąd. Obecności świerzbowca mogą towarzyszyć wtórne zakażenia skóry
bakteriami ropnymi oraz wyprysk na skórze.

Zagrożenie hałasem

W typowym zakładzie fryzjerskim za dominujące źródła hałasu przyjęto te,
przy których – w odległości 1 m – zmierzony poziom dźwięku A przekracza
55 dB. Typowe dla tych źródeł wartości poziomów hałasu podano w odniesieniu
do trzech wielkości, które są najbardziej istotne z punktu widzenia możliwości
przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu słyszalnego: równoważnego po‐
ziomu dźwięku A, maksymalnego poziomu dźwięku A i szczytowego poziomu
dźwięku C.
Dominujące zidentyfikowane źródła hałasu w zakładach fryzjerskich to:
 strzyżenie włosów:
– maszynkami elektrycznymi – równoważny poziom dźwięku A 62–67 dB,
maksymalny poziom dźwięku A 63–68 dB, szczytowy poziom dźwięku C
85–88 dB (w zależności od typów)
– maszynkami elektrycznymi zasilanymi z sieci – równoważny poziom
dźwięku A 60 dB, maksymalny poziom dźwięku A 60 dB, szczytowy po‐
ziom dźwięku C 80 dB
– nożyczkami – równoważny poziom dźwięku A 50 dB, maksymalny po‐
ziom dźwięku A 55 dB, szczytowy poziom dźwięku C 80 dB

 suszenie włosów:
– suszarką ręczną – równoważny poziom
dźwięku A 78 dB, maksymalny poziom dźwię‐
ku A 80 dB, szczytowy poziom dźwięku C
94 dB
– suszarką ręczną /układanie włosów – rów‐
noważny poziom dźwięku A 74 dB, maksy‐
malny poziom dźwięku A 77 dB, szczytowy
poziom dźwięku C 95 dB
– suszarką stojącą – równoważny poziom dźwięku A 54 dB, maksymalny
poziom dźwięku A 55 dB, szczytowy poziom dźwięku C 81 dB
– sygnały akustyczne zakończenia procesów – maksymalny poziom
dźwięku A 70 dB, szczytowy poziom dźwięku C 86 dB.

W skrajnych przypadkach wartości hałasu na stanowiskach pracy mogą być
znacznie większe niż podane wyżej. Nie uwzględniono ich jednak , gdyż z reguły są
wynikiem nieprawidłowego wykonywania operacji.
Większość pomieszczeń zakładów fryzjerskich nie ma adaptacji akustycznej
i dlatego charakteryzują się one szczególnie złymi warunkami akustycznymi, tj.
dużym czasem pogłosu (dźwięki odbijają się wielokrotnie od ścian, sufitu i podłogi,
powodując pogłos zwiększający wypadkowy poziom hałasu).
Stanowiska pracy fryzjerów należy traktować jako stanowiska pracy fizycznej.
Na stanowiskach tych pracują przeważnie osoby młode lub w średnim wieku. Za‐
trudnia się na nich także dwie grupy zawodowe o szczególnej wrażliwości na ha‐
łas: młodocianych (np. w ramach stażów) i kobiety w ciąży.
Każdy pracownik zakładu fryzjerskiego jest w czasie zmiany roboczej narażo‐
ny na hałas o zmieniającym się poziomie dźwięku A, którego źródłem są wykony‐
wane przez niego procesy (np. strzyżenie ręczne) lub/oraz używane narzędzia (np.
suszarki, maszynki do strzyżenia), a także na hałas emitowany z innych stanowisk
pracy, od wentylacji oraz rozmów. Dlatego wypadkowy hałas na typowych stano‐
wiskach pracy fryzjerów z reguły jest o kilka decybeli większy niż podano wyżej.
Przekroczeń wartości dopuszczalnych (NDN) należy się jednak spodziewać głównie
w odniesieniu do hałasu słyszalnego na stanowiskach pracy młodocianych i kobiet
w ciąży (niższe wartości NDN dla tych grup zawodowych).
Właściwie zaprojektowane stanowiska, dobra organizacja pracy oraz zacho‐
wanie prawidłowej pozycji ciała podczas wykonywania czynności zawodowych są
niezwykle istotne z punktu widzenia zdrowia pracownika. Zmęczenie, ból i w re‐
zultacie choroby układu mięśniowo‐szkieletowego mogą utrudniać koordyna‐
cję ruchową, powodując pogorszenie jakości wykonywanej pracy, zwiększając
ryzyko popełnienia błędu, a nawet stwarzając sytuacje groźne dla zdrowia
i życia pracowników.
Podczas wykonywania pracy szczególnie nara‐
żony jest kręgosłup. Częste obciążanie kręgosłupa,
będącego bardzo

skomplikowaną konstrukcją,

sprzyja powstawaniu dolegliwości układu ruchu.
Aby móc efektywnie chronić kręgosłup podczas
pracy, należy wiedzieć, jakie czynniki niekorzystnie
na niego oddziałują i umieć się przed nimi chronić.
Najważniejszymi zmiennymi wpływającymi na
obciążenia narządu ruchu są:
 nadmierne wartości rozwijanych sił mięśniowych (co w przypadku podno‐
szenia i przenoszenia przedmiotu można przełożyć na jego masę)
 zbyt duża częstość powtórzeń i zbyt długi czas trwania zadań roboczych
 ograniczenia przestrzenne wpływające na pozycje robocze.

Jaka pozycja jest najlepsza podczas pracy?
Różne zadania robocze wymagają przyjmowania określonych pozycji robo‐
czych. To samo zadanie robocze może jednak zostać wykonane w różnych pozy‐
cjach roboczych.
Obecnie przeważa pogląd, że nie można jednoznacznie zdefiniować „opty‐
malnej” pozycji roboczej. Zaleca się preferowanie takich pozycji, które minimalizu‐
ją obciążenie kręgosłupa, a jednocześnie nie wymagają wydolności mięśniowej
większej od tej, którą dysponuje pracownik. Z tego punktu widzenia niekorzystne
są wszystkie pozycje, które wiążą się z pochyleniem i rotacją tułowia, czyli obcią‐
żeniem niesymetrycznym. Siła działająca na dyski międzykręgowe powoduje ich
ściskanie po jednej stronie i rozciąganie po stronie przeciwnej. Obciążenie tego
typu może spowodować zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, a nawet wypadnię‐
cie dysku.

Jak pracować w pozycji siedzącej?
Pozycja siedząca zdominowała życie współczesnego człowieka. Jest przyj‐
mowana coraz powszechniej zarówno w pracy, jak i w szkole, środkach lokomocji,
a także w domu, podczas odpoczynku. Niestety, skutki tego stanu rzeczy są od‐
czuwane równie powszechnie.
Utrzymanie pozycji siedzącej nie wymaga dużego wysił ku fizycznego, jednak
długotrwałe wykonywanie pracy w niewłaściwej pozycji ciała często powoduje
dolegliwości bólowe i zmiany zwyrodnieniowe stawów, zwłaszcza kręgosłupa
Na stanowisku pracy siedzącej niezbędne jest odpowiednie siedzisko, wypo‐
sażone we wszystkie wymagane elementy (m.in. podłokietniki, podparcie części
lędźwiowej kręgosłupa i 5‐ ramienną podstawę na kółkach) i regulacje, a także stół
zapewniający taki obszar pracy, który nie ogranicza ruchów i gwarantuje swobod‐
ną przestrzeń dla nóg.

Jak zachować dobrą kondycję?
Prowadzenie zdrowego trybu życia sprawia, że czynności wykonywane w pra‐
cy są w mniejszym stopniu odczuwane jako trudne i męczące.
Bardzo ważna jest aktywność fizyczna. Zdolność organizmu do wysiłku zależy
przede wszystkim od sprawności układu mięśniowo‐szkieletowego, a także innych
układów „obsługujących” mięśnie. Do zachowania sprawności organizmu nie‐
zbędne są ćwiczenia fizyczne, które dodatkowo eliminują zmęczenie pracą. Wypo‐
czynek jest efektywniejszy, jeśli w jego trakcie są lekko obciążane te mięśnie, które
wcześniej nie uległy zmęczeniu. Pracę fryzjera charakteryzuje duży wysiłek o cha‐
rakterze stałym w odniesieniu do nóg i pleców oraz obciążenie powtarzalne

Zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka zawodowego
związanego z czynnikami chemicznymi
 Szkolenie pracowników w zakresie sposobu postępowania z czynnikami che‐
micznymi, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rakotwórczych i muta‐
gennych.
 Informowanie pracowników o źródłach narażenia na czynniki rakotwórcze
i mutagenne, ryzyku zawodowym oraz rodzaju potencjalnych skutków zdro‐
wotnych i prawdopodobieństwie ich wystąpienia.
 Skrócenie czasu pracy w warunkach narażenia na czynniki chemiczne.
 Zapewnienie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie ryzyka zawo‐
dowego związanego z czynnikami chemicznymi.
 Utrzymywanie pomieszczeń i ich wyposażenia w nienagannym stanie sanitar‐
nohigienicznym.
 Zapoznawanie się z
i oznaczeniami preparatów stosowanych
w zakładach fryzjersko‐kosmetycznych.
 Usuwanie z miejsca pracy preparatów niebezpiecznych, które nie są stoso‐
wane na stanowiskach fryzjerek/kosmetyczek.
 Wietrzenie pomieszczeń zakładów usługowych.
 Zastępowanie substancji bardzo toksycznych mniej toksycznymi.
etykietami
 Stosowanie zautomatyzowanych systemów do dozowania preparatów che‐
micznych stosowanych w zakładach fryzjersko‐kosmetycznych.
 Zapewnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych.
 Zapewnienie prawidłowego oznakowania substancji i preparatów che‐
micznych.
 Zapewnienie prawidłowego magazynowania substancji i preparatów che‐
micznych.
 Oddzielenie substancji wybuchowych i palnych od innych niebezpiecznych
substancji.
 Przeprowadzanie pomiarów stężeń substancji chemicznych w powietrzu na
stanowiskach pracy fryzjerek/kosmetyczek.
 Instalowanie systemów wentylacji ogólnej i miejscowej.
 Przeprowadzanie systematycznej kontroli instalacji chemicznych oraz syste‐
mów wentylacyjnych.
 Regularne kontrolowanie i czyszczenie systemu wentylacji wyciągowej w celu
utrzymania jego maksymalnej skuteczności.
 Zapewnienie pracownikom prawidłowo dobranych środków ochrony indywi‐
dualnej.

Zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka zawodowego
związanego z czynnikami biologicznymi
 Informowanie pracowników o możliwości szczepień (wirusowe zapalenie wą‐
troby typu A (WZW A), wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B), grypa).
 Mycie i dezynfekowanie miejsc, które są szczególnie narażone na działanie
mikroorganizmów (stref krytycznych): pojemników, tac, blatów, na których są
przechowywane narzędzia fryzjerskie, umywalek, zagłówków foteli, wycięć na
szyję oparć foteli przy stanowisku mycia włosów, wewnętrznych obręczy su‐
szarek stacjonarnych.
 Utrzymywanie w czystości i dezynfekowanie po każdym użyciu stosowanych
narzędzi (nożyczek, brzytew, maszynek do golenia); poddanie procesom de‐
zynfekcji i sterylizacji narzędzi lub ich części, które miały kontakt z krwią (np.
w wyniku skaleczenia).
 Gromadzenie narzędzi jednorazowego użytku, które miały kontakt z płynami
ustrojowymi człowieka (ostrzy golarek), w odpowiednio oznakowanych, za‐
mykanych pojemnikach i traktowanie ich jak odpadów niebezpiecznych.
 Wydzielenie szatni, poczekalni, pomieszczenia sanitarnohigienicznego, po‐
mieszczenia do przechowywania sprzętu oraz miejsca do przechowywania
czystej i brudnej bielizny.
 Segregowanie odzieży prywatnej i roboczej w szafach do przechowywania
odzieży.
 Przechowywanie zużytej odzieży i bielizny w zamykanych i oznakowanych
pojemnikach.
 Mycie rąk wodą i mydłem oraz ewentualnie ich dezynfekowanie przed wyko‐
naniem zabiegów fryzjerskich i po ich zakończeniu.
 Wyposażenie stanowiska do mycia rąk w dozownik mydła w płynie, dozow‐
nik ze środkiem dezynfekcyjnym oraz zasobnik z ręcznikami jednorazowego
użytku.
 Stosowanie jednorazowych rękawic ochronnych podczas wykonywania okre‐
ślonych czynności (mycia włosów, farbowania); gromadzenie zużytych ręka‐
wiczek w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach.
 Odpowiednie zabezpieczanie (opatrunek wodoodporny) wszelkich skaleczeń,
zadrapań i pęknięć skóry.
 Dezynfekowanie i sterylizacja narzędzi, ciepłym wilgotnym powietrzem lub
w autoklawie w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się szkodliwych czynni‐
ków biologicznych.
 Gromadzenie odpadów niebezpiecznych, potencjalnie skażonych czynnikiem
biologicznym, w workach foliowych znajdujących się w szczelnych, oznako‐
wanych pojemnikach.
 Gromadzenie materiałów ostrych (żyletki) w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach, odpornych na przekłucie; odpowiednie oznakowanie każdego
pojemnika lub worka jednorazowego użytku.
 Zapewnienie dostępu do kart charakterystyk niebezpiecznych substancji
i preparatów chemicznych stosowanych do sprzątania.

Zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka zawodowego
związanego z hałasem
 Ocena ekspozycji pracowników na hałas pod kątem wymagań zawartych
w obowiązujących przepisach.
 Informowanie o zagrożeniu hałasem (małe) oraz o skutkach jego oddziały‐
wania (uciążliwość).
 Korzystanie z suszarek do włosów nie dłużej niż 4 godz. dziennie.
 Niepowierzanie kobietom w ciąży wykonywania głośnych operacji (suszenia
suszarkami i mycia głów).
 Stosowanie na ścianach i suficie pomieszczenia materiałów pochłaniających
dźwięki.
 Nieumieszczanie klimatyzatorów w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk
pracy.
 Stosowanie urządzeń o jak najmniejszej emisji hałasu (suszarki, golarki, klima‐
tyzatory itp.).
 Ograniczenie liczby stanowisk pracy w sali do dwóch.
 Stosowanie ekranów akustycznych pomiędzy stanowiskami fryzjerek, jeżeli
w sali znajdują się więcej niż dwa stanowiska pracy.
 Oddalenie, na ile to możliwe, stanowisk pracy recepcjonistek, manikiurzystek
itd. od stanowisk fryzjerek i stanowisk mycia włosów.

