PROVOZNÍ ŘÁD SOLÁRIA
Provozovna:
Fitness Birell, Kališnická 2265, 35601 Sokolov
Provozovatel:
Globál Union s.r.o , B.Němcové 703, 35601 Sokolov
IČO : 624 12 728
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod
SP.2N.16230
Odpovědný zástupce: Jana Zicklerová
Předmět činnosti: Provozování solárií

Druh a rozsah poskytovaných služeb
Popis a specifikace služeb
Provozovna je umístěna v prostorách fitness studia Fitness Birell.
Má jednu místnost s přirozeným odvětráváním.
Do místnosti klient vchází sám, nebo v doprovodu obsluhy.
V přední části je prostor pro převlékání s věšákem, stolečkem, zrcadlem
a křesílkem.
Pro čištění opalovací plochy je k dispozici desinfekční prostředek v
zásobníku s rozprašovačem a zásobník na papírové utěrky. Ochranné
brýle jsou na vyžádání na recepci solária.
Povrchová úprava stěn a podlahy:
Je vymalováno omyvatelnými barvami, stěny jsou obloženy
omyvatelnými deskami s povrchovou úpravou. Podlahu v místnosti v tvoří
plovoucí podlaha.
Doplňkové služby
Prodej solární kosmetiky
Základní vybavení
Vertikální solárium Megasun T-200/Space2000
Typ trubic : Max Warp/ OXY Tan
Provoz
Sezónní nebo trvalý, provozní doba, viz- otevírací doba Fitness Birell,
poslední vstup do solária 30min před ukončením otevírací doby Fitness
studia Birell.
Evidence o provozu
Evidenci o provozních hodinách solária vede odpovědná osoba / sešit/.
Zákazník má právo se informovat o provozních hodinách na recepci
fitness.

Provozní a bezpečnostní informace
Zásady provozu
Solárium je určeno pro zdravé osoby. V případě, že pracovník poskytující
služby zjistí u zákazníka výskyt kožního onemocnění, doporučí lékařské
vyšetření. Do vydání souhlasu lékaře není doporučeno tomuto
zákazníkovi využití solária. Doba slunění se řídí pokyny obsluhy.
Před vstupem do solária je zákazník poučen o tom, jak se má chovat ve
vnitřním prostoru kabiny.
Zásady bezpečného opalování (týká se pouze solárií)
- Respektujte dobu opalování, která je závislá na typu pokožky a typu
solária
- Před opalováním si sundejte šperky a veškerou dekorativní kosmetiku
(oční stíny,make-up, parfémy), jelikož mohou obsahovat prvky, které
zvyšují citlivost pokožky a mohou způsobit místní poškození pokožky
Nepoužívejte krémy obsahující ochranné faktory (tj. kosmetiku
určenou k opalování na slunci)
Používejte pouze klinicky testované přípravky, které jsou speciálně
vyrobeny a určeny k opalování v soláriu
Vždy používejte ochranné brýle, před opalováním vyjměte kontaktní
čočky
Při používání antibiotik se neopalujte, v případě užívání léků
konzultujte opalování s Vaším ošetřujícím lékařem
Nikdy nekombinujte v jednom dni opalování na slunci a v soláriu
Údržba solária
Čištění a výměna trubic se provádí dle pokynů výrobce v závislosti na
provozních hodinách.
Údržba a opravy trubic jsou zajištěny smluvně, včetně likvidace starých
použitých trubic. Odvoz starých trubic je zajištěn ihned po výměně.
Úklid
Provozovna i všechny ostatní prostory jsou udržovány v dokonalém
pořádku a čistotě. Běžný úklid se provádí dle potřeby v průběhu dne. Po
skončení provozu se provádí úklid ve všech místnostech centra.
Prováděním častých úklidů jsou garantovány dobré hygienické podmínky.
Denně je prováděno vytírání podlah, mytí pracovních ploch, mytí
umyvadel, obkladů a řádný úklid WC. Jsou vyprazdňovány odpadové
nádoby. Při týdenním úklidu se mimo běžných denních úkonů umyje
nábytek, vydezinfikují se odpadní koše.

Dezinfekce solária
Nášlapová plocha vertikálního solária je dezinfikována odpovědným
pracovníkem fitness centra, kdy zákazník má dále k dispozici
jednorázovou papírovou utěrku, kterou před vstupem do solária umístí na
nášlapovou plochu a po ukončení opalování sejme a zahodí do
odpadkového koše.
Rozprašovačem se rovnoměrně nanese přípravek po celé ploše desky a
setře se jednorázově používanými papírovými utěrkami, které jsou k
této činnosti určeny.
Pro dezinfekci je použit prostředek CRYSTAL CELEN a DESTACRYL, které
splňují veškeré požadavky pro tuto činnost. Dezinfekční přípravky s
různými aktivními látkami střídají po jednom měsíci.
Úklid provozovny
Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění, jinak
nejméně jedenkrát denně na vlhko s dezinfekčním prostředkem. Na
podlahy a plochy je používáno Savo, Desinfekto nebo Domestos.
Pomůcky a prostředky k úklidu jsou ukládány v prostoru úklidové
místnosti fitcentra.
Likvidace použitých trubic
S dodavatelskou firmou solárních trubic, máme domluvu o odběru a
likvidaci starých použitých trubic ihned při výměně za trubice nové.
Výměny použitých solárních trubic za nové jsou pečlivě zaevidovány a
jsou volně k nahlédnutí u obsluhy.
Likvidace odpadu
V provozovně vzniká běžný komunální odpad, jeho likvidace je řešena
smluvně s Technickými službami města Sokolov.
Pokyny zákazníka
Jsou vyvěšeny na viditelném místě v opalovací místnosti.
První pomoc
Poskytne pracovník provozovny, který první přijde do kontaktu s
postiženým.V případě potřeby neprodleně přivolá lékařskou první pomoc.
Všichni zaměstnanci provozovny byli seznámeni s tímto
provozním řádem
Platnost provozního řádu:
od 01.03.2018
Provozní řád vypracoval:
Datum : 01.03.2018

Zicklerová Jana

