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Lista kontrolna samo-inspekcji dla właścicieli spółek zajmujących się poprawą wyglądu 

Zrozumienie procesu inspekcji 
Departament Stanu („Departament”) przygotował niniejszy formularz, aby wyjaśnić proces inspekcji, tak aby pomóc właścicielom salonów 
pozostanie w zgodzie z przepisami i regulacjami dotyczącymi ich działalności. Przestrzeganie tych zasad pozwoli uniknąć kar lub innych 
konsekwencji i pomoże zabezpieczyć swoich klientów przed niehigienicznymi lub niebezpiecznymi warunkami.  Departament zaleca 
okresowe przeprowadzanie samo-inspekcji, tak aby właściciel salonu i jego personel byli gotowi, kiedy zjawi się prawdziwa kontrola. Proszę 
pamiętać, że nie jest to pełna lista, dotyczy ona jedynie najczęstszych problemów pojawiających się w trakcie inspekcji.   

LICENCJA  
Czy posiada Pan(i) licencję na prowadzenie działalności związanej z poprawą wyglądu wydaną przez Departament Stanu?   Tak   

Czy licencja na prowadzenie działalności jest aktualna (nie wygasła)?    Tak     

 W widocznym miejscu można umieszczać tylko aktualne  licencje.   

Czy na wywieszonej oryginalnej licencji znajduje się aktualne zdjęcie?    Tak 
  

Czy licencja na prowadzenie działalności umieszczona jest w miejscu publicznym widocznym dla klientów?    Tak  

Czy imię i nazwisko właściciela oraz adres podany na licencji są aktualne i poprawne?    Tak  
 Jeśli nie, należy złożyć wniosek o nową licencję na prowadzenie działalności. 

Czy w miejscu publicznym, widocznym dla klientów, umieszczona jest informacja mówiąca o tym, że spółka i  
prowadzące ją osoby posiadają licencję nowojorskiego Departamentu Stanu oraz, że zasady i przepisy  
regulujące działalność spółki i praktyki są na życzenie dostępne do przejrzenia?    Tak 

Czy w widocznym miejscu umieszczony jest cennik oferowanych usług?   Tak 
  
Czy, w przypadku świadczenia usług związanych z pielęgnacją paznokci, w salonie wywieszono „Kartę praw" pracownika?  Tak 

Czy posiada Pan(i) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 25 000 USD za                   
indywidualne zdarzenie i 75 000 USD łącznie?    Tak  

Czy posiada Pan(i) gwarancję płac (ang. wage bond)?    Tak 
 Nie wszystkie firmy muszą posiadać takie gwarancje.  
 Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/em-reg-
appearance.html   
Czy wszyscy pracownicy wiedzą, gdzie przechowywane są potwierdzenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,            
gwarancji płac i karty charakterystyki niebezpiecznych substancji (MSDS)?   Tak  

LICENCJE POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW  
Czy wszyscy pracownicy posiadają licencję/ licencję stażysty?    Tak   

Czy licencja każdego pracownika salonu jest aktualna (nie wygasła)?    Tak   

W widocznym miejscu można umieszczać tylko aktualne  licencje.    

Czy na wywieszonej oryginalnej licencji znajduje się aktualne zdjęcie?    Tak   
  

Czy każda licencja umieszczona jest w miejscu publicznym widocznym dla klientów?   Tak   
Czy każdy pracownik wykonuje usługi dozwolone w ramach jego licencji?    Tak  
 Pracownikom wolno świadczyć wyłącznie usługi zgodne z rodzajem posiadanej licencji. 

Ciąg dalszy na drugiej stronie 
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Lista kontrolna samo-inspekcji dla właścicieli firm zajmujących się poprawą wyglądu 

HIGIENA/ ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO  
Czy posiada Pan(i) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) dla wszystkich materiałów i środków 
chemicznych stosowanych w miejscu prowadzenia działalności?       Tak 

Czy posiada Pan(i) wystarczającą ilość środków dezynfekujących i ich pokwitowania?    Tak   

Czy wszystkie produkty przechowywane są z nienaruszonymi, oryginalnymi etykietami producenta?    Tak  

Czy łatwopalne i wybuchowe środki chemiczne przechowywane są w metalowych szafkach, z dala od  
potencjalnych źródeł zapłonu?            Tak 

Czy każdy klient otrzymuje czysty, świeżo wyprany lub jednorazowy ręcznik?   Tak 

Czy wszystkie niedezynfekowalne materiały są niezwłocznie po użyciu utylizowane w odpowiednim                   
pojemniku na odpady?                   Tak       

Czy półki, meble i inne sprzęty są utrzymywane w czystości, bez kurzu, zabrudzenia i włosów,   
i w dobrym stanie roboczym?            Tak 
                                             

Czy wszystkie miejsca stylizacji, stanowiska pracy i stoliki do manicure są dezynfekowane i czyszczone 
po każdym kliencie?              Tak 

Czy wszystkie materiały i narzędzia transportowane są w zakrytych pojemnikach?     Tak 

Czy czyste narzędzia i materiały (np. ręczniki) przechowywane są w pojemnikach z dala od  
narzędzi i materiałów używanych i oznaczonych zgodnie z z ich stanem?      Tak 

Czy w każdej toalecie dostępna jest umywalka, w której można umyć ręce?      Tak 

Czy w placówce jest ciepła i zimna bieżąca woda?          Tak 

Czy w placówce jest ogólnie dostępna toaleta?           Tak 

Czy są szafki do przechowywania czystych ręczników?         Tak 

Czy wszystkie środki chemiczne do pielęgnacji paznokci przechowywane są w zamkniętych butelkach?   Tak 

Czy, w przypadku świadczenia usług związanych z pielęgnacją paznokci, na każdym stanowisku                                
pracy dostępna jest wystarczająca liczba rękawic?         Tak 

Czy, w przypadku świadczenia usług związanych z pielęgnacją paznokci, na każdym stanowisku                                
pracy dostępna jest wystarczająca liczba maseczek ochronnych?        Tak 

Czy, w przypadku świadczenia usług związanych z pielęgnacją paznokci, pracownicy mają                               
zapewnioną odpowiednią ochronę oczu, kiedy przygotowują, przenoszą i nalewają potencjalnie                     
niebezpieczne substancje chemiczne?           Tak 

Czy odpady są utylizowane w zamkniętych pojemnikach na śmieci?        Tak 
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