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Predlog rešitve 

Primer iz prakse 1: "Kritična stranka!" 

Sara se je pred kratkim začela izobraževati za frizerko, zdaj pa šamponira svojo prvo 

stranko. Stranko pospremi do umivalnika in si obleče zaščitne rokavice.  

Stranka nenadoma pripomni: „Zakaj nosite rokavice? Se me ne želite dotakniti? Tako 

umazani pa moji lasje spet niso, poleg tega pa me rokavice cukajo!“  

Kako lahko odreagiraš v tem primeru? 

 

„Žal mi je, da imate tak občutek. Rokavic ne nosim zaradi vas, ampak zaradi sebe, 
ker moram svojo kožo zaščititi, da ni ves čas izpostavljena vlagi. Frizerji namreč pogosto 
zbolimo za kontaktnimi ekcemi na koži. 
 
Poleg tega uporabljamo rokavice za enkratno uporabo, ki ne cukajo las. Poskusimo, pa 
mi boste povedali, če je občutek neprijeten."  
 
 
„Če bi strankam samo enkrat na dan umivala lase, ne bi bilo tako hudo. Vendar pa 
pogost stik z vodo in šamponom neprestano izpira maščobo iz moje kože. Zato 
postane moja koža sčasoma suha in razpokana, moja kožna bariera pa je 
poškodovana. 
 
Ste vedeli, da morajo nekateri frizerji celo opustiti svoj poklic, ker dobijo poklicno kožno 
bolezen? Prosim, dovolite mi, da svoje sposobnosti dokažem tudi z rokavicami! 
 
Profesionalni frizerji danes nosijo rokavice, prav tako kot na primer zobozdravnik. Ali bi 
morda želeli, da vam sežejo v usta z golimi prsti?"  
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Primer iz prakse 2: „Saj ni nič hudega!“ 

Nova kolegica Marija skrbno izvaja vse svoje naloge, kot so umivanje, sušenje, barvanje 

in trajna ondulacija. Stranke so navdušene nad Marijino ustvarjalnostjo in strokovnostjo. 

Že nekaj dni pri kolegici opažaš spremembe kože na rokah. Predvsem med prsti je koža 

že opazno rdeča.  

Marija nasprotuje: „Saj ni nič hudega! Z mojimi rokami je vse v redu. Ne nosim rokavic, 

ker z njimi nimam občutka."  

Kako lahko Marijo prepričaš? 

 

„Marija, moraš k dermatologu, ker je treba tudi najmanjše spremembe na koži, npr. 
suho in rdečo kožo, jemati resno. Ne dovoli, da bi prišlo do bolečih razpok, zaradi 
katerih ne bi več mogla opravljati dela! Če se kožna bolezen odkrije v čim zgodnejšem 
stadiju, je zdravljenje lažje! Zdaj kožo še lahko z majhnim naporom spet spraviš na noge!
 
Nošenje rokavic je stvar vaje. Verjemi mi, sčasoma se občutek spet pojavi! Zdravniki 
lahko z dvojnimi rokavicami celo operirajo, pri tem pa morajo tudi oni imeti zelo dober 
občutek!“  
 
 
"Študije kažejo, da se lahko dela z rokavicami naučimo in da se občutek tipanja spet 
hitro pojavi! Pri tem je pomembno, da vedno znova poskusimo in smo predvsem na 
začetku potrpežljivi sami s seboj. Nenazadnje se mora vsak frizer najprej naučiti striženja 
las, nato pa vaditi, dokler mu tehnika ne leži! 
 
Pomemben pogoj pa je, da izberemo rokavice, ki se dobro prilegajo, saj natančnega 
dela nihče ne more opravljati s prevelikimi ali premajhnimi rokavicami." 
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Primer iz prakse 3: "Šefova stvar!" 
Šele nekaj časa smeš vse frizerske dejavnosti, kot so umivanje, striženje in sušenje, 

izvajati samostojno. Vendar pa te roke pri stiku s šamponom in lasmi že zdaj pečejo, so 

rdeče in srbijo.  

Tvoj šef Jernej se ne zmeni za to. Ko ga vprašaš za primerne zaščitne rokavice in 

zaščitne kreme za roke, zamahne z roko in reče: „Zaščitnih rokavic in zaščitnih krem za 

roke pri nas v frizerski dejavnosti ne potrebujemo. Malenkost vode in šampona pač ne 

škodi koži! V mojem salonu se uporabljajo samo najboljši in koži prijazni izdelki. Poleg 

tega so rokavice in kreme za vse sodelavce veliko predrage! Ne pretiravajte in si roke 

negujte doma. Nenazadnje ste sami odgovorni zase!  

Kako lahko prepričaš šefa? 

 

„Pogost stik z vodo in s šamponom pri delu neprestano izpira maščobe iz kože. 
Zato postane koža sčasoma suha in razpokana, moja kožna bariera pa je 
poškodovana. To se dogaja ne glede na to, kako blagi oz. kakovostni so izdelki, ki jih 
uporabljamo. Že čista voda lahko izsuši kožo. Moje roke so že zdaj videti vnete in bolijo. 
Poleg tega smo se učili, da predvsem frizerji pogosto zbolimo za kontaktnimi ekcemi. 
 
Glede stroškov za rokavice in kreme se na srečo motite! Ravno nasprotno. Z nošenjem 
rokavic privarčujemo denar! Kajti če zaradi kožne bolezni ne moremo delati, je to še 
veliko dražje! No ja, pravzaprav ste kot moj delodajalec tudi odgovorni za varstvo pri 
delu." 
 
 
„Mogoče zveni protislovno, a z denarjem, porabljenim za nakup rokavic, privarčujemo 
denar! 
 
Če jaz ali moj kolega le en dan zaradi kožne bolezni ne moreva delati, zaradi tega 
izpada nastanejo tako visoki stroški, da lahko kupite rokavice za vse leto! Bolniški 
izostanki pa predvsem zaradi kožnih bolezni praviloma trajajo več kot en dan!  
 
Sicer pa rokavice sploh niso tako drage, kot mogoče mislimo! Kot pri vseh izdelkih 
obstajajo številni proizvajalci in pogosto se izplača primerjati cene. Če naročimo velike 
količine, lahko privarčujemo denar. Izračuni pa kažejo, da mora delodajalec investirati le 
pribl. 1 % skupnega prometa, da zaščiti svoje zaposlene.“ 
 
 


