Hälsoskydd

SOLARIUM
Krav som ställs enligt SSM
• Strålsäkerhetsmyndighetens skyddsråd ska finnas
uppsatt intill varje solarium.
• Ett exponeringsschema och anvisningar för
användning av solariet ska finnas anslaget intill
solariebädden.
• Alla solarier ska vara märkta med ”UV-Typ 3”
enligt europastandard (eller S-märkta).
• Solariet ska vara märkt ”Varning- Ultraviolett
strålning kan skada ögon och hud”.
• Skyddsglasögon ska finnas tillgängligt utan att
kunden ska behöva fråga särskilt efter dem.
• En extra tidsmekanism - dubbelt tidur, som bryter
strömmen efter en timme ska finnas installerat.

Hygienkrav
• Solariebädden ska rengöras och desinficeras
efter varje kund. Detta bör skötas av både kund
och personal.
• Skyddsglasögon som används av flera kunder
ska rengöras och desinficeras mellan varje kund.

• Det ska finnas rutiner för funktionskontroll av
utrustningen.
• Det ska finnas rutiner för kontroll av lysrören.
• Det ska finnas en förteckning på de kemiska
produkter (rengöringsmedel, desinfektionsmedel
m.m.) som används. Förteckningen ska innehålla
namn, omfattning och användning, information om
farlighet och klassificering av de olika produkterna.
• Det bör även finnas en förteckning över de
kosmetiska och hygieniska produkter (oljor,
hudkrämer, o. dyl.) som du använder eller säljer.
• Samtliga rutiner ska finnas nedskrivna och
förvaras i lokalen.
• Alla kontroller som görs ska dokumenteras och
kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.
• Om något händer som kan förorsaka olägenhet
för människors hälsa eller miljön ska
tillsynsmyndigheten Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd underrättas. 08-578 663 00

• Rengöringsmedel, papper och papperskorg ska
finnas intill solariet.
• Utrymmet runt solariebädden ska vara tillräckligt
stort och lätt att städa.

Egenkontroll
Du ska ha en skriven plan med rutiner som
förebygger sådana olägenheter för människors
hälsa och miljö som din verksamhet kan orsaka. Du
ska även dokumentera hur du undersöker och
bedömer sådana risker.
Nedanstående punkter är de viktigaste av de som
ska ingå i egenkontrollplanen. Det kan även ingå
fler punkter.
• Det ska finnas en förteckning över vem eller vilka
som är ansvariga för verksamheten eller
verksamhetens olika delar.
• Det ska finnas rutiner för rengöring.
• Det ska finnas rutiner för underhåll av inredning
och utrustning.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor – Ett samarbete mellan
Täby kommun och Vaxholms stad

