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  (مردانه و زنانه) ها  آرایشگاهفاصله گذاري اجتماعی و رعایت بهداشت در 

 از لحظه خروج از منزل تا بازگشت به منزل حتما ماسک بزنیم. -

 .با دیگران بنشینیمفاصله حداقل یک متر با ، آرایشگاه ها در سالن انتظار -

 .بگیریم آرایشگاه را نوبتبه صورت تلفنی و یا اینترنتی  -

 استفاده کند.از شیلد و عینک حفاظتی، ماسک و روپوش  خود بخواهیم آرایشگراز  -

 ت کنیم.رعایرا  متر یک فاصله حداقل ،کارکنان آرایشگاه و یا دیگران با کردن صحبت درهنگام -

خود را دستکش ، رنگ کردن مو و یا آرایش کردن از آرایشگر خود بخواهیم و صورت شستشوي سردر هنگام  -

 استفاده کند.شیلد صورت و از  تعویض

مانند تب، سرفه، گلودرد و یا تنگی نفس از رفتن به آرایشگر خودداري  سرماخوردگی در هنگام داشتن عالیم -

 .کنیم

ا مانند سرفه و ی سرماخوردگی در هنگام مواجه با فردي در آرایشگر (مشتریان و یا کارکنان آرایشگاه) که عالیم -

 ریت آرایشگاه اطالع دهیم. سایر عالیم تنفسی دارد، به مدی

ا و ...) و ی بیماري هاي تنفسی، عروقی، فشارخون، دیابت-مانند بیماري قلبی(در صورتی که بیماري زمینه اي  -

 داریم حتی المقدور از رفتن به آرایشگاه خودداري کنیم. نقص ایمنی (شیمی درمانی، پیوند اعضا و ...)

 کنیم. از خوردن غذا در محیط آرایشگاه خودداري -

 از آبخوري و یا آب سرد کن در محیط آرایشگاه استفاده نکنیم. -

  ممنوع است. آرایشگاهاستعمال دخانیات در محیط  -

 از انجام هر گونه تزریق براي امور آرایشی خودداري کنیم. -

ي از انجام اموري مانند خدمات میکروپیگمنتشن، اپیالسیون، مانیکور، پدیکور و کاشت ناخن و مژه خوددار -

 کنیم.

 از مدیریت آرایشگاه بخواهیم در سرویس هاي بهداشتی صابون و دستمال کاغذي فراهم شود.  -
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 عنوانه ب( جریان داشته باشددر هواي تازه و باشد داشته تهویه مناسب  ،فضاهاي عمومی آرایشگاهتوجه کنیم  -

 )مثال استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتب هوا

 استفاده کنیم.در آرایشگاه از وسایل شخصی مانند حوله و یا شانه خود  -

 ،مانند قیچی و یا موچین وجود دارد آرایشگاه با دیگر مشتریانمشترك  طوره ب استفاده از تجهیزات به اگر نیاز -

 شوند.  قبل از استفاده تمیز و ضدعفونیتوجه کنیم که 

بالفاصله در سطل زباله در دار را  دستمال استفاده شده ودهان و بینی خود را بپوشانیم در هنگام سرفه و عطسه  -

کنیم. از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده  ،که دستمال وجود نداشتدر صورتیبیاندازیم. 

 .ها با آب و صابون در هر دو مورد الزامی استشستشوي سریع دست

 کنیم. ناباز دست دادن و روبوسی اجت -

 یم.کن خودداري و یا دستکش باید آلوده هايدهان خود با دست یا از لمس چشم، بینی -

 باشد ها ویا کارتخوانپاستفاده از او یا آنالین ورت ص به"ترجیحاخودداري کنیم و پرداخت وجه نقد از پرداخت  -

 .انجام دهیم خودمانصرفا و 

ــراي - ــ ب ــات    مالاع ــت نک ــدم رعای ــزارش ع ــتو گ ــا   یبهداش ــا ب ــگاه ه ــن  در آرایش ــماره تلف ــامانه « 190ش س

 تماس بگیریم. »یوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشک اتیشکا ییپاسخگو


