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Predlog rešitve 

Rokavice - Argumenti in protiargumenti 

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker z njimi nimam pravega občutka!" 

Protiargument: 

„Sčasoma občutek spet pride! Zdravniki lahko z dvojnimi rokavicami celo operirajo, pri tem pa 

morajo tudi oni imeti zelo dober občutek!“ 

 

Samoumevno je, da je nošenje rokavic na začetku moteče, če smo ves čas delali brez rokavic. 
Kajti nenadoma je občutek tipanja omejen. 

Vendar pa študije kažejo, da se dela z rokavicami lahko naučimo in da se občutek tipanja 
sčasoma spet 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 nihče ne more 
natančnega dela opravljati s prevelikimi ali premajhnimi rokavicami. 

 

 

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker za to nimam časa in jih ne morem neprestano 

menjavati!" 

Protiargument:  

„Rokavice položi na dostopno mesto, npr. na voziček! Kadilec ima svoje cigarete tudi vedno v 

bližini. Ko pa se enkrat navadimo menjavati rokavice, to opravimo v nekaj sekundah. Poleg tega 

pa imaš še manj časa, če moraš zaradi kožne bolezni na bolniški dopust, ali ne?“ 

 

Če je delo dobro organizirano, privarčuješ čas, nošenje rokavic pa je enostavneje! To pomeni, 
da naj bodo rokavice pripravljene povsod tam, kjer jih potrebuješ, npr. na vozičku ali na 
delovnem mestu, kjer se mešajo barve. 

Menjavanje rokavic je stvar vaje, ki gre čez nekoliko časa hitreje in preide v navado, ravno tako 
kot pripenjanje pasu v avtomobilu. 

Poleg tega je seveda pomembno, da si za menjavanje rokavic vzameš toliko časa, kot ga 
potrebuješ, saj gre vendar za tvoje zdravje! Vsak človek ima samo dve roki, zato ju je treba 
zaščititi in sicer vedno, ko je to potrebno. Ko pa koža enkrat zboli, se lahko zgodi, da smo 
zaradi kožne bolezni dlje časa odsotni z dela. Ne dovoli, da bi prišlo tako daleč, kajti za to nihče 
nima „časa“! 



   
www.safehair.eu 

VP/2011/0123 2

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker rokavice niso moderne in v trendu!“ 

Protiargument:  

„Na voljo je ogromna izbira barv! Gotovo obstaja tudi barva, ki ti je všeč in se prilega salonu. 

Poleg tega hrapave, suhe in rdeče roke tudi niso moderne in v trendu, a ne?“ 

 

Danes se na tržišču dobijo rokavice v najrazličnejših barvah - modre, zelene, bele, prozorne, lila, 
kožne itn. Gotovo je na voljo tudi barva, ki ti je všeč in ki se dobro prilega salonu. 

Poleg tega pa gre pri nošenju rokavic predvsem za zaščito rok. Kožna bolezen s hrapavimi, 
suhimi ali rdečimi rokami tudi ne izgleda ravno lepo, predvsem pa ne v frizerskem poklicu, v 
katerem je pojem „lepote“ tako pomemben. Frizer naj bo torej dober zgled, ki svoje stranke 
frizira z lepimi, to pomeni z zdravimi rokami! 

 

 

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker ni primernih rokavic, ki bi se mi prilegale!“ 

Protiargument:  

„Pa so! Na voljo je veliko različnih rokavic in materialov. Poskusi več modelov, preden izbereš 

prave! V trgovini s čevlji tudi ne kupiš prvih čevljev, temveč poskusiš različne!“ 

 

Prej so bile rokavice predvsem iz „polietilena“ (PE), ki so kot „vrečka“ in se slabo prilegajo. K 
sreči so ti časi mimo. Danes je na tržišču velika izbira rokavic iz različnih materialov (npr. „nitril“, 
„vinil“), ki se veliko bolje prilegajo. 

Sicer pa je z rokavicami tako, kot s čevlji. Čevlja, ki bi se prilegal vsem ljudem, ni, prav tako pa ni 
rokavic, ki bi se odlično prilegale vsaki frizerjevi roki. Zato se izplača poskusiti različne rokavice, 
preden najdemo takšne, ki se dobro prilegajo. Poleg tega je pomembno, da so na delovnem 
mestu na voljo rokavice različnih velikosti. 

Nenazadnje se za vsako nogo tudi najde pravi čevelj in nikomur ni treba hoditi bos ... 

 

 

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker potenje v rokavicah škodi moji koži!“ 

Protiargument:  

„Veliko bolj koži škodi, če je v stiku z barvami za lase, s šamponom in čistili ter če ne nosimo 

rokavic. Pogosteje menjaj rokavice ali pa si pod rokavicami obleci tanke bombažne rokavice ali 

bombažne rokavice brez prstov!“ 

 

Drži, da potenje v neprepustnih rokavicah kožo obremenjuje, kajti to lahko kožo izsuši. Vendar 
to naj ne bo razlog, da se rokavicam odpovemo, saj stik z barvami za lase, s šamponi in čistili 
kožo veliko bolj draži. 
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Da bo koža zaradi nošenja rokavic čim manj obremenjena, je treba rokavice redno menjavati in 
jih nositi čim krajši čas. Načeloma seveda velja, da rokavice nosimo le, če je to dejansko 
potrebno. 

Že veš? Če nosiš neprepustne rokavice dlje časa, lahko pod rokavicami oblečeš tanke 
bombažne rokavice. Te vpijejo pot in koža ostane nekaj časa suha. 

 

 

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker raje uporabljam zaščitno kremo za roke!“ 

Protiargument:  

„Zaščitna krema za roke ni alternativa, ker kože nikoli ne ščiti tako dobro kot rokavice!“ 

 

Študije kažejo, da zaščitna krema nikoli ne more nuditi enake zaščite kot rokavice, ker plast 
kreme ni popolnoma „neprepustna“ in se obrablja. Zato je tudi ne moremo imenovati „nevidna 
rokavica“! 

Če želimo lastno kožo zaščititi pred barvami za lase, alergeni in čistili, ne more nič nadomestiti 
ustreznih rokavic. 

 

 

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker se hitro uničijo, če jih večkrat uporabim!“ 

Protiargument:  

„Če misliš rokavice za enkratno uporabo, velja, da jih smeš tako ali tako uporabiti le enkrat, ker 

po enkratni uporabi ne ščitijo več!“ 

 

Pri mnogih delih v frizerski dejavnosti se uporabljajo rokavice za enkratno uporabo. Tukaj se je 
zares treba držati tega načela! Rokavice za enkratno uporabo se imenujejo rokavice za enkratno 
uporabo, ker jih je treba po enkratni uporabi odstraniti. Tudi če so navzven videti 
nepoškodovane, niso primerne za večkratno uporabo. Ne ščitijo več, saj študije kažejo, da že 
po prvi uporabi v materialu rokavic nastanejo majhne luknje in razpoke. 

Zato ne smemo varčevati na napačnem koncu in rokavic za enkratno uporabo zaradi zniževanja 
stroškov uporabljati večkrat. Za to namreč niso primerne! 

 

 

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker stranke ne zaupajo mojim sposobnostim, če imam 
rokavice!“ 

Protiargument:  

„Ravno nasprotno! Frizer, ki zna delati v rokavicah, je posebej spreten. Nenazadnje lahko tudi 

zdravniki operirajo z rokavicami. Če pa stranke vprašajo in jih lahko poučim o zaščiti rok, 

pokažem tudi svojo kompetenco!“ 
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Nošenje rokavic ne omejuje sposobnosti. Zdravniki lahko celo z dvema paroma oblečenih 
rokavic operirajo, pri čemer morajo seveda imeti prav tako izredno natančen občutek. Delo z 
rokavicami pomeni predvsem eno: vaja dela mojstra! To dokazujejo tudi študije. Predvsem na 
začetku pa moramo biti potrpežljivi sami s seboj. 

Če stranke kritično sprašujejo, zakaj frizer nosi rokavice, je to pogosto dokaz neznanja. Frizer, ki 
zna pojasniti, zakaj je tematika zaščite kože pomembna, kaže zlasti svojo kompetenco in 
dokazuje, kako pomemben je zanj frizerski poklic! 

Sicer pa obstaja veliko rokavic, ki so za stranke pri masaži lasišča prijetne in ne cukajo las. To 
lahko enostavno preizkusiš pri kolegici! 

 

 

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker z njimi ne čutim temperature vode!“ 

Protiargument:  

„Pa jo! Skozi tanke rokavice za enkratno uporabo lahko praviloma dobro občutimo razlike v 

temperaturi! Poleg tega stranko vedno vprašam, če je temperatura vode prijetna.“ 

 

Rokavice za enkratno uporabo so večinoma zelo tanke. Njihova debelina znaša le pribl. 0,1 mm. 
Zato lahko skozi to tanko plast praviloma zaznamo temperaturo vode in manjše temperaturne 
razlike. Tudi tukaj velja: pogosteje kot poskušamo, boljši bo občutek! 

Pri šamponiranju pa stranko tako ali tako vprašamo, ali je temperatura primerna in jo po potrebi 
prilagodimo. 

 

 

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, da ne bi stranke mislile, da so barve za lase škodljive!“ 

Protiargument:  

„Razlika je, ali si stranka barva lase vsakih 6 tednov ali če frizer večkrat dnevno prihaja v stik z 

barvami za lase! Pogost stik lahko kožo draži in to bi morala vsaka straka razumeti, če ji 

razložiš." 

 

Znano je, da je učinek odvisen od količine. To velja tudi za barve za lase in druge dražilne snovi, 
kajti kožo obremenjuje zlasti neprestan ali ponavljajoč stik s temi snovmi. 

Pri barvanju las ima stranka sama le občasno stik z barvami za lase. To pa ne velja tudi za 
frizerja, ki v enem samem dnevu barva lase mnogim strankam. Ima veliko pogostejši stik z 
barvami za lase, ki kožo dražijo in v najhujšem primeru lahko tudi izzovejo alergije. To bodo 
razumele tudi stranke, če jim ustrezno razložimo. 

Katera stranka pa si še želi, da jih frizira frizer s hrapavimi, suhimi ali rdečimi rokami? 
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Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker si delodajalca ne upam vprašati za rokavice!“ 

Protiargument:  

„Pa bi moral/-a! Kajti delodajalec ti je rokavice dolžan zagotoviti. Poleg tega naj bi bil 

zainteresiran, da so njegovi sodelavci zdravi in imajo lepe in negovane roke, ali ne?" 

 

Vsak delodajalec je dolžan na delovnem mestu zagotoviti primerno osebno zaščitno opremo, 
torej tudi rokavice. To seveda velja tudi za frizerski salon, kajti tukaj je veliko snovi, ki lahko - če 
redno prihajamo v stik z njimi - poškodujejo našo kožo, npr. barve za lase, šampon, voda in 
čistila. 

Pomembno je, da se pogovoriš s svojim delodajalcem in ga stvarno opozoriš na problematiko 
rokavic. S tem pokažeš, da skrbiš za lastno zdravje in delovno sposobnost. To pa je v interesu 
vsakega delodajalca, kajti le z zdravimi in negovanimi rokami - najpomembnejšim delovnim 
orodjem, lahko na delovnem mestu zagotoviš zmogljivost. 

 

 

Argument:  

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ker so rokavice veliko predrage!“ 

Protiargument:  

„Ravno nasprotno! Z nošenjem rokavic privarčujemo denar! Kajti če zaradi kožne bolezni ne 

moremo delati, je to še veliko dražje!" 

 

Mogoče zveni protislovno, a z denarjem, porabljenim za nakup rokavic, privarčujemo denar! 

Če frizer zaradi kožne bolezni le en dan ne more delati, zaradi tega izpada nastanejo tako visoki 
stroški, da lahko kupimo 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. 

Načeloma ne smemo varčevati na napačnem koncu, kajti pri zaščiti kože seveda ne gre le za 
denar, ampak v prvi vrsti za lastno zdravje! 


