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Draga frizerka, dragi frizer,  
 
Pričujoč vprašalnik je bil sestavljen z namenom, da se ugotovi in dolgoročno izboljša 
zdravstveno varstvo – zlasti zaščita kože – na delovnem mestu frizerja. Poklicne kožne 
bolezni žal še vedno sodijo h glavnim vzrokom za predčasno prenehanje opravljanja poklica 
v frizerski dejavnosti in prizadetim pogosto povzročajo dolgotrajne težave. Z vašo pomočjo 
želimo ugotoviti trenutno stanje ukrepov za zaščito kože v vašem salonu, da bi vam lahko 
svetovali. Cilj je uveljavitev evropskega standarda za preventivne ukrepe za zdravo kožo na 
delovnem mestu v frizerski dejavnosti z namenom, da bi ta poklic vam in vašim kolegom in 
kolegicam še vedno bil v veselje. 
 
 
Vaši podatki bodo obravnavani anonimno in strogo zaupno! 

 
Vprašalnik je razdeljen na štiri razdelke (A-D): 

A: Splošna vprašanja 

B: Vprašanja glede ocene tvaganja 

C: Vprašanja glede vašega poteka dela 

D: Vprašanja glede vaših poklicnih potreb 

 

 

Prosimo, da vprašanja pozorno preberete, nanje odgovorite in jih po elektronski pošti, v 

pismu ali po telefaksu pošljete na naslednji naslov: 

 

 

 

  Prosimo, vnesite kontaktni naslov, na katerega se  

  vrne vprašalnik. 

 

 

 

 

 

 

 

Izpolnjevanje traja približno 15 minut. 
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A Splošna vprašanja 

Splošna vprašanja  

1 Od kod prihajate? Kraj: 
_____________________________________ 

  Država: 
_____________________________________ 

2 Ste moški ženska 

3 Koliko ste stari? 
________ 

let 

4 
Koliko časa že delate kot frizer(-ka)? (vključno z 
izobraževanjem) ________ 

let 

5 
Na katerem delovnem mestu v frizerskem 
salonu delate? 

Lastnik(-ca) 

  Menedžer(-ka) 

  Zaposleni(-a) 

  Praktikant(-ka) 

  Drugo: ________________________________ 

6 

Koliko sodelavcev dela v vašem salonu 
(vključno s šefom/lastnikom, polno zaposlenimi, 
zaposlenimi s skrajšanim delovnim časom, 
pomožnimi delavci, praktikanti)?  ________ 

sodelavcev 

 
 

Poklicne kožne bolezni v frizerski dejavnosti da    ne 

7 Vam je problem poklicnih kožnih bolezni v frizerski dejavnosti znan?   

8 
Ste v zadnjih treh letih imeli težave s kožo oz. ste imeli kožno bolezen (npr. ekcem 
na rokah), katere vzrok je bila vaša dejavnost kot frizer(-ka)? 

  

 
 

Preventiva poklicnih kožnih bolezni 
zelo 

pomemb
na 

pomemb
na 

manj 
pomemb

na 

ni 
pomemb

na 

9 
Kako pomembna je po vašem mnenju preventiva poklicnih 
kožnih bolezni pri frizerjih? 
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B Ocena tveganja 

B.1  Katera področja pri vas zajema ocena tveganja? 

Področja ocene tveganja da    ne 

1 Izdelki (kemikalije, delovna sredstva)   

2 Pripomočki (škarje, rezila)    

3 Tehnična in elektronska tveganja (električne naprave idr.)   

4 Dela (umivanje, striženje, sušenje, barvanje itn.)   

5 Osebni dejavniki (način dela, pripravljenost za zaščito)   

6 Prostorske razmere (tla, odvodi, razporeditev prostorov, ergonomija delovnih mest)   

 
 
 

B.2  Kateri razlogi po vašem mnenju nasprotujejo izvedbi ocene tveganja? 

Potencialni razlogi proti oceni tveganja da    ne 

1 Poklicni pogoji na delovnem mestu se ne spreminjajo bistveno.    

2 Ocena tveganja je povezana s previsokimi stroški.   

3 Izvedba ocene tveganja je povezana s prezahtevno organizacijo.   

4 Ocena tveganja stane preveč časa.   

5 Ne vem, kako se ocena tveganja izvede.   

6 Moji kolegi/moj šef nimajo zanimanja za oceno tveganja.   

7 Drugo (prosimo, navedite):   

 ___________________________________________________________________   
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C Potek dela 

C.1  Pri katerih delih uporabljate zaščitne rokavice in kako pogosto jih uporabljate? 

Uporaba zaščitnih rokavic vedno 
pogost

o 
redko nikoli 

delo se ne 
izvaja 

1 Umivanje las      

2 Izpiranje barv, prelivov in trajnih ondulacij      

3 
Striženje (pri mokrih, trajno onduliranih in/ali 
barvanih laseh, striženju konic) 

     

4 Striženje (suhi lasje, striženje konic)      

5 
Delo z lasmi: barvanje, nanašanje prelivov, 
blondiranje, trajna ondulacija, podaljšanje in/ali 
prameni 

     

6 
Preoblikovanje las (oblikovanje, vodna ondulacija, 
gumijaste navijalke, ravnanje, izčesanje) 

     

7 Svetovanje strankam      

8 Nega pripomočkov (ščetk, glavnikov, naprav)      

9 
Čiščenje delovnih površin (npr. stolov, miz) in 
naprav 

     

10 Dezinfekcija pripomočkov in delovnih površin      

11 Barvanje trepalnic in obrvi      

12 Masaža glave      

13 Ličenje (make-up)      

14 Britje      

15 Kasiranje      

16 Drugo (prosimo, navedite):      

 ______________________________________      
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C.2  Prosimo, presodite naslednje izjave glede uporabe zaščitnih rokavic med izvajanjem 
del v frizerski dejavnosti. 

Lastnosti zaščitnih rokavic 
drži  

     

večino-
ma  
drži 

delno 
drži 

večino-
ma ne 
drži 

ne drži 
odgovor 
ni možen 

1 Rokavice so odporne na frizerske kemikalije.       

2 Rokavice so trpežne.       

3 Na voljo so rokavice v različnih velikostih.        

4 Rokavice poslabšajo tipanje.       

5 
Z oblečenimi rokavicami lahko natančno 
določim temperaturo vode. 

      

6 Rokavice omejujejo svobodo gibanja rok.       

7 
Rokavice za frizerski salon se dajo z lahkoto 
nabaviti. 

      

8 Stranke akceptirajo nošenje rokavic.       

9 
Lastnik frizerskega salona podpira nošenje 
rokavic. 

      

10 
Nošenje rokavic zame osebno predstavlja 
veliko težavo.  

      

 
 
 

C.3  Kako dolge so vaše zaščitne rokavice?  
 

Dolžina zaščitnih rokavic, ki jih uporabljate da    ne 

1 Ne uporabljamo zaščitnih rokavic (v tem primeru pojdite naprej k točki C.5).   

2 Rokavice segajo do zapestja.   

3 Rokavice segajo nekoliko nad zapestje.    

4 Rokavice segajo do polovice podlahti.   

5 Rokavice segajo čez celotno podlaht.   
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C.4  Kje nabavljate rokavice? 

Dobavitelj rokavic da    ne 

1 Trgovina na debelo    

2 Trgovina na debelo za frizerske potrebščine   

3 Trgovina na drobno (drogerija)   

4 Izdelki na akciji   

5 Spletna trgovina   

6 Lekarna   

7 Trgovina na drobno s frizerskimi potrebščinami   

8 Proizvajalec kozmetičnih in frizerskih izelkov   

9 Drugo (prosimo, navedite): ______________________________________________   

10 Ne vem.   

 

C.5  Katere ukrepe za zaščito kože izvajate v vašem salonu? 

Sredstva za zaščito kože in ukrepi za zaščito kože da    delno  ne 
ni na  
voljo 

1 Načrt za zaščito kože     

2 Sredstva za nego kože      

3 Sredstva za zaščito kože (npr. kreme, losjoni)     

4 Zaščitne rokavice v različnih velikostih     

5 Zaščitne rokavice v enotni velikosti     

6 Različne zaščitne rokavice za različna dela     

7 Rokavice za čiščenje (rokavice za večkratno uporabo, debele)     

8 Folijske rokavice (neelastične, tanke)     

9 Rokavice za enkratno uporabo (npr. iz vinila, nitrila, lateksa)     

10 Brisače za enkratno uporabo     

11 Čistilna sredstva za kožo     

12 Lastne brisače za zaposlene     

13 Neuporaba nakita na rokah     

14 Spiranje kože ob stiku s snovmi, ki dražijo kožo     
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C.6  Kdaj uporabljate izdelke za zaščito/nego kože (npr. kreme, mazila, spreje, pene)? 

Uporaba izdelkov za zaščito/nego kože  da    ne 

1 Pred delom 
  

2 Med delom 
  

3 Pred odmori 
  

4 Med odmori 
  

5 Po odmorih 
  

6 Po delu 
  

7 Po umivanju rok 
  

 
 

C.7  Katera dela izvajate vi osebno na strankah? 

Področja dela  da    ne 

1 Sprejem   

2 Svetovanje   

3 Umivanje   

4 Striženje   

5 Sušenje   

6 Barvanje (tudi blondiranje in prameni)   

7 Trajna ondulacija   

8 Izpiranje (barva, trajna ondulacija)   

9 Masaža glave   

10 Kasiranje   
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C.8  Glede katerih tem obiskujete izobraževanja, treninge oz. tečaje na delovnem mestu ali 
izven delovnega mesta? 

Izobraževanja  da    ne 

1 Ni izobraževanja (v tem primeru pojdite naprej k točki C.9).   

2 Frizerske tehnike (npr. striženje, tehnike barvanja)   

3 Zaščita kože   

4 Zaščita dihalnih poti   

5 Zaščita mišic in sklepov    

6 Delovno okolje in organizacija dela   

7 Materinsko varstvo   

8 Psihična obremenitev (npr. stres)   

9 Pravilna in zdravju neškodljiva uporaba izdelkov   

10 Drugo (prosimo, navedite):    

 ___________________________________________________________________   

 
 

C.9 Katere trditve držijo za vaš salon? 

Trditve  da    ne 

1 Uporabljamo aplikatorje za mešanje barv/prelivov.   

2 Uporabljamo dozirnike.   

3 Uporabljamo pripomočke za redčenje koncentratov.   

4 Pri barvanju uporabljamo paste.   

5 Pri barvanju uporabljamo granulate.   

6 
Na voljo je posebno delovno mesto za mešanje in pretakanje barv, prelivov in 
drugega frizerskega materiala. 

  

7 Vaše delovno mesto je zadosti prezračeno.   

8 
Pri mešanju in pretakanju delam z zaprtimi sistemi (npr. aplikatorji z dvema 
prekatoma). 

  

9 Na voljo je posebno mesto za higieno rok in nego zaposlenih.   

10 
Na voljo je zadostna količina izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego kože (npr. v 
frizerskem vozičku). 
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D Potreba po podpori 

D.1  Potrebujete podporo pri realizaciji ukrepov za preprečevanje poklicnih kožnih bolezni?  

Potreba po podpori da    ne 

1 Uporaba in ravnanje s snovmi, ki ogrožajo kožo   

2 Viri informacij   

3 Izbira zaščitnih rokavic   

4 Ponudba zaščitnih rokavic   

5 Priporočila za izvedbo ocene tveganja na delovnem mestu   

6 Navodila za uporabo zaščitnih rokavic   

7 Argumenti za uporabo ukrepov za zaščito kože    

8 Informacije o izdelkih   

9 Zakonski predpisi in kontrole    

10 Drugo (prosimo, navedite):   

 ___________________________________________________________________   

 


