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PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

suchej sauny, parnej sauny a hydromasážnej vane.

Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a  epidemiologické zásady a  opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri využívaní suchej, parnej sauny a hydromasážnej vane.

a) Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia


Obchodné meno, názov firmy: Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička
					
Adresa prevádzkovateľa: 059 40  Liptovská Teplička 566					
IČO: 00695505 								
telefonický kontakt: 052/7893243 						
email:ppdteplicka@orangemail.sk								
Adresa prevádzky: Penzión Dolinka, Štefana Náhalku 555/90, 059 40  Liptovská Teplička
počet pracovníkov pracujúcich v  prevádzke:  9	        		z  toho na jednej zmene:5
otváracie hodiny prevádzky: 10.00 hod. – 21.00 hod
max. počet klientov v  saunách : 10						

b) Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Druh a  spôsob poskytovania služieb: suchá sauna, parná sauna a hydromasážna vaňa sú určené pre klientov penziónu Dolinka. 

Sauna suchá (fínska) – saunová pec vyhreje vzduch na 80 - 100 stupňov Celzia,
Parná sauna -  saunový efekt sa dosahuje parou zohriatou na 45-55 stupňov Celzia,
Hydromasážna vaňa – slúži na regeneráciu organizmu vplyvom teplej vody a masážnych trysiek.

Pobyt v  saunách je určený predovšetkým zdravým osobám. Pobyt v  saunách sa neodporúča osobám trpiacim cievnymi a  srdcovými ochoreniami, zápalovými ochoreniami vnútorných orgánov a  ochoreniami dýchacieho systému. Taktiež sa pobyt v  saunách neodporúča ani osobám trpiacim psychózami, klaustrofóbiou. 
Do jednotlivých sáun nemajú prístup osoby, ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou; kožnými vyrážkami, otvorenými hnisavými, alebo krvavými ranami a  pod. Vstup nie je povolený ani osobám, ktoré trpia prenosnými chorobami a  tiež bacilonosičom, ako i  osobám, u  ktorých sa v  najbližšom okolí vyskytla prenosná choroba. Nie je povolený vstup osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a  psychotropných látok ako aj pod vplyvom liekov a  pod.
Zamestnanci sauny musia byť poučení o  zjavných príznakoch uvedených chorôb.

c) Podmienky prevádzky a  zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov saunových zariadení

V  prevádzkach sáun sa musia dodržiavať hygienické a  protiepidemiologické predpisy a  opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedná/ý určený zamestnanec, ktorý zabezpečuje ochranu pred prenosnými chorobami.
Prevádzky sáun musia byť udržiavané v  čistote a  poriadku. Zamestnanci vykonávajúci obsluhu zákazníkov musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny a  to :
- mať čistý pracovný odev
- po každom skončení obsluhy zákazníka si umyť ruky vlastným mydlom pod tečúcou vodu, mať vlastný uterák.  
V  zariadení musí byť na vhodnom a  dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, vybavená v  súlade s  Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 o  podrobnostiach o  požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.  
Pri poranení zamestnanca alebo zákazníka, alebo pri krvácaní zákazníka v súvislosti s  výkonom sa postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a  dezinfikovať prípravkom DEZINSEKTOL s baktericídnym a  virucídnym účinkom .

Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a  dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne. Dovolené je používať len zdravotne neškodné výrobky z  distribučnej siete .

Počas pobytu osôb v  saunách sa nesmie piť a  jesť. Vo všetkých priestoroch sáun  je zákaz fajčiť. Tento prevádzkový poriadok  musí byť prístupný každému návštevníkovi sáun , vyvesený na dobre viditeľnom mieste a  musí obsahovať pokyny pre návštevníka o  kontraindikáciách jednotlivých druhov sáun , o  správaní sa v  saunách, ich použití, poskytnutí prvej pomoci a  pod. a  poučenie o  postupe pre dosiahnutie správneho fyziologického účinku jednotlivých sáun .


	Klientovi je vydaná čistá plachta a  kľúč od skrinky v  šatni, do ktorej si odkladá odev a obuv.  


	Pred vstupom do sauny je každý návštevník povinný sa dôkladne umyť mydlom a  osprchovať.


	Do sauny vstupujte nahí a  suchí, čím vyvoláte vyšší efekt potenia sa.


	V  saune dýchajte zásadne ústami, pretože vysoká teplota a  suchý vzduch vysušujú sliznicu a  môžu spôsobiť bolesti hlavy.


	V  saune môžete sedieť, ak to dovoľuje množstvo návštevníkov sauny aj ležať, a  to len na plachte.


	V  saune sa správajte slušne, nerozprávajte hlasno, berte ohľad na ostatných návštevníkov.


	Počas potenia môžete vykonať samomasáž tela rukami, alebo Vami prinesenou masážnou kefou, čím sa zvýši efekt prekrvenia pokožky a  jej očistenia.


	Dokonalé prekrvenie organizmu v  saune sa dosiahne v  priebehu 10-15 minút. Potom sa osprchujte studenou vodou alebo použite ochladzovací bazén a  to tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Telo osušte a  krátko pobudnite mimo sauny. Tento postup opakujte podľa Vašej kondície, najmenej však trikrát.


	Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a  vyutierajte sa do sucha.


	Navštívte odpočiváreň, zabaľte sa do deky a  zostaňte ležať asi pol hodiny. Ležte uvoľnene a  relaxujte, čím zvýšite správny fyziologický účinok sauny.


	V  priestoroch sauny je zakázané konzumovať potraviny, alkoholické nápoje a  fajčiť.


	V  prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ihneď vyhľadajte zamestnanca sauny.



Pred vstupom do sauny sa osprchujte teplou až horúcou vodou, aby sa telo vyhrialo. Dobre sa osušte, lebo suchá koža sa potí rýchlejšie. Dajte si dole všetky šperky ako retiazky, hodinky, náramky, prstene, okuliare a podobne, inak vám môžu spôsobiť popáleniny. Do sauny nechoďte s plným žalúdkom a nepite žiaden alkohol ani pred, ani počas saunovania.

V saune si urobte dva až tri 10-15 minútové cykly. Potom telo ochlaďte vlažnou vodou. Čas oddychu na lôžku medzi dvoma cyklami by mal byť približne polhodinu.

Po saunovaní veľa pite, odporúča sa minerálka alebo veľmi riedená ovocná šťava. Potením telo nestráca len vodu, ale aj soli, t.j. minerálne látky a stopové prvky, preto si aj tieto zásoby musíme čo najrýchlejšie doplniť.

Aj tehotné ženy môžu používať sauny ak nemajú vážne zdravotné problémy. Pravidelné saunovanie má pozitívny vedľajší účinok, podľa viacerých štúdií uľahčuje pôrod.

d) Návod na použitie prístrojov

Obsluha sáun a hydromasážnej vane bola preškolená s  návodom na obsluhu a  návodom na čistenie týchto zariadení a  je odborne spôsobilá k  jej obsluhe. 

3.1.5 . Návod na saunovanie.

	Pred saunovaním sa umyte. Stačí sa osprchovať.
	V  saune pobudnite tak dlho, pokiaľ je Vám to príjemné.
	V  saune si sadajte na uteráky, aby sa pot nedostal na lavice.
	Berte ohľad na ostatných ľudí v  saune tak, že ich nebudete zbytočne vyrušovať nepotrebným hlučným správaním.
	Neobťažujte ostatných v  saune príliš častým polievaním kameňov.
	Zabudnite na všetok stres a  uvoľnite sa.
	Ochladzujte svoju prehriatu pokožku podľa potreby v  ochladzovacom bazéne alebo pod sprchou.
	Po použití sauny sa dôkladne umyte. Dajte si čerstvú vodu alebo iný nealkoholický nápoj aby ste vyrovnali obsah tekutín v  tele.
	Oddýchnite si chvíľku v  odpočinkovej miestnosti a  počkajte než sa Vám tep vráti do normálneho stavu. Potom sa oblečte v  šatni.


Upozornenia : 

	Vlhká klíma v  saune môže spôsobovať hrdzavenie kovových častí saunových kachieľ a  poškodenie elektrických prístrojov. Preto nepoužívajte saunu na sušenie mokrých odevov a  spodného prádla , pretože to môže viesť k  vzniku požiaru. 
	Pozor na horúce saunové kachle. Kamene a  aj samotné kachle sú veľmi horúce a  môžete sa spáliť.
	Na kamene sa nesmie naraz naliať príliš veľa vody, pretože voda vyparená z  horúcich kameňov vás môže popáliť. 
	Deti, osoby s  poruchou pohybového aparátu, chorí a  slabí nesmú ostať v  saune sami.
	Zdravotné obmedzenia týkajúce sa pobytu v  saune ako aj saunovanie malých detí treba vopred konzultovať s  lekárom.
	Rodičia nesmú nechať svoje deti v  blízkosti saunových kachieľ.
	Pohybujte sa v  saune obzvlášť opatrne, pretože lavice a  podlaha môžu byť klzké.
	Nechoďte do sauny pod vplyvom narkotík /alkohol, lieky, drogy  atď. / 



e) Zdravotné kontraindikácie sáun

Pri nastavení vysokej teploty v  parnej kabíne a  suchej kabíne  môže dôjsť k  opareniu a  preto obsluha musí dbať na  správne nastavenia teploty v  kabíne. Obsluha zariadenia parnej a  suchej sauny musí byť odborne a  zdravotne spôsobilá, musí byť preškolená s  návodom na obsluhu, údržbu a  čistením zariadení jednotlivých sáun. 

Do sauny radšej nechoďte, keď trpíte zápalmi obličiek, pľúc, kardiovaskulárnymi a endokrinologickými ochoreniami, psoriázou alebo zhoršeným ekzémom alebo pri nejakom chronickom alebo akútnom ochorení. Saunu chápte skôr ako prevenciu a nechoďte do nej, ak ste už chorí. Určite do sauny nevoďte dieťa a ani sami ju nepoužívajte , ak máte teplotu, angínu, kašeľ. Opatrnosť so saunovaním sa odporúča aj ľuďom, ktorý majú veľmi vysoký krvný tlak; tí by sa mali ochladzovať postupne a vyhýbať sa skákaniu do bazéna so studenou vodou. Kto trpí kŕčovými žilami, mal by v saune ležať so zdvihnutými nohami. Ľudia chorí na srdce (hlavne po infarkte), by mali používanie sáun konzultovať vopred so svojím lekárom.

f) Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a  sterilizácii pracovných nástrojov a  prístrojov 

Plochy a prístroje, ktoré boli znečistené biologickým materiálom, sa pred čistením musia dezinfikovať prípravkom PRESEPT so širokým spektrom mikrobicídneho účinku. 

Sterilizácia sa v  tejto prevádzke nevykonáva.

Zamestnanci sáun musia mať k dispozícii osobné ochranné pracovné prostriedky podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým pracovný odev a pracovná obuv. 

g) Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a  ich vybavenia

Všetky priestory sáun, predmety a  zariadenia sa priebežne udržiavajú v  čistote; najmenej raz denne, sa musia všetky priestory sáun umyť vodou s  čistiacim prostriedkom, vydrhnúť kefou a  vydezinfikovať dezinfekčným prostriedkom SAVO, KREZOSAN, PAVISTELA , AJAX, PRESEPT . Dvere, umývateľné časti stien, šatňové skrine a  ostatý nábytok, ohrievacie telesá a  pod. sa najmenej raz v  týždni poutierajú čistou handrou namočenou v  dezinfekčnom roztoku PRESEPT. Denne doplňujeme toaletný papier, tekuté mydlo a  papierové uteráky (ak nie sú inštalované teplovzdušné osušovače rúk).
Základná oprava všetkých náterov zariadení a maľovanie je vykonané najmenej raz za dva roky. O  vykonaných prácach sa vedú záznamy v  prevádzkovej knihe.
Potreby na upratovanie a  čistenie a  dezinfekciu sa odkladajú v  miestnosti pre upratovačku a  musia byť označené podľa určenia. Kefy, štetky, používané na čistenie záchodu, sa nesmú použiť na iný účel; po ich použití sa musia riadne očistiť a  vložiť do dezinfekčného roztoku. Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu a  dodržiavame doby expozície.

Používané dezinfekčné prostriedky v  prevádzke sáun a hydromasážnej vane: 

Používané dezinfekčné a  čistiace prostriedky v  prevádzke sáun a hydromasážnej vane:

1. Krezosan -  biocídny čistič a  dezinfekčný prostriedok pre hygienické a zdravotnícke priestory, vhodný pre všetky druhy podláh, chodieb, WC, atd. Používa sa aj na dezinfekciu bielizne. Používa sa v  prevádzkach sáun a  bazéna na čistenie a  dezinfekciu podláh, stien, WC. 
2. SAVO - Dezinfekčná zmes, ktorá sa používa na dezinfekciu podláh, plôch, zariadení a hygienického náradia, používa sa aj na dezinfekciu pitnej vody a na dezinfekciu a likvidáciu rias v bazénoch, zmes je možné použiť na odstraňovanie zápachu a na bielenie napr. textílií a pod. Dezinfekčný prípravok v
lekárskej, veterinárnej, potravinárskej a všeobecnej praxi. Zmes je účinná proti mikroskopickým vláknitým hubám, riasam, lišajníkom a má vysoké baktericídne účinky. Používa sa v prevádzkach sáun a  bazéna na čistenie a  dezinfekciu ochladzovacieho bazéna, plaveckého bazéna, čistenie hygienických zariadení a  WC.
3. AJAX - Univerzálny čistiaci prípravok bez chlóru s antibakteriálnou prísadou, ktorý po použití zanecháva dlhotrvajúcu vôňu . Obsahuje účinné antibakteriálne prísady, bez námahy efektívne odstraňuje mastnotu a zaschnutú nečistotu. Používa sa na čistenie a  dezinfekciu podláh, a  umývateľných plôch v  saunách a  bazénoch.
4. PRESEPT - Dezinfekčné tablety či granule pre prípravu roztoku určeného k  dezinfekcii  povrchov, pracovných plôch, nástrojov, nádob, k dezinfekci zariadení  a pod. Používa sa v prevádzkach sáun a  bazéna na čistenie a  dezinfekciu lavíc a  sedadiel v  saunách a  bazénoch a  zariadení prichádzajúcimi do priameho kontaktu s  ľudským telom. 
5. PAVISTELA - Vonný prostriedok na umývanie podláh a tvrdých umývateľných povrchov v  zariadeniach sáun a  bazénov.

6. DEZINSEKTOL – používa sa na dezinfekciu rúk po masážach, drobných poranení.

Pri používaní všetkých dezinfekčných a  čistiacich prostriedkov je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a  to pracovať s ochrannými pomôckami ( rukavice, rúška na tvár, ochranný odev), aby sa zabránilo kontaktu detergentu s  kožou či očami. Dodržiavať správnu koncentráciu riedenia aby sa zabránilo nadbytočnému uvoľneniu výparov do ovzdušia.


h) Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

V  zariadení sáun musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka musí byť použitá čistá bielizeň. 
Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k  vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a  použitej bielizne.
Čistá bielizeň je v  dostatočnom množstve uložená v  uzatvárateľnej skrinke, použitá bielizeň je odkladaná do   plastového uzatvárateľného koša, z  ktorého je  denne odvážaná na pranie. V  zariadení nie sú vyčlenené priestory na dosúšanie bielizne, preto sa tu táto činnosť nevykonáva. Pranie použitej bielizne je zabezpečené v externých profesionálnych práčovniach.  Čistá bielizeň je prepravovaná autom a  je balená v jednorazových plastových obaloch.

i) Spôsob a frekvencia upratovania sáun a  ich zariadení
Prevádzka sáun je udržiavaná v  čistote a  poriadku. Dezinfekcia stien, podláh a  zariadenia je vykonávaná pravidelne. Používajú sa biocídne prípravky registrované v  Centre pre chemické látky a  prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a  aplikácia sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu.

j) Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

Tuhý komunálny odpad sa zbiera v  uzatvárateľných a  umývateľných nádobách a  denne sa vynáša. Nádoby sa denne čista a  dezinfikujú. Odvoz TKO zabezpečuje firma  Brantner, s. r. o., Poprad. 

Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
















