شرایط و ضوابط رسته اهی شغلی جهت ردهج بندی واحد اهی صنفی آرایشگران زانهن شهرستان رپدیس

ردهج واحد صنفی :هس3/

*در رسته آرایشگری زنانه با کد آیسیک  930211جهت ارائه خدمات ذیل پروانه کسب صادر میگردد.
(آرایش و زیبائی،آرایش مو،گریم عروس ،آرایش عروس ،فر زدن و صاف کردن مو،آرایش صورت،آرایشگری واپالسیون،پیرایش اندام،اپالسیون،رنگ ومش مو)

-1حق عضویت ساالنه :

 000،000،2ریال

 -2حداقل مساحت محل کار (واحد صنفی):

 10متر مربع

 -3داشتن نور و روشنایی مناسب در واحد صنفی
 -4داشتن دکوراسیون و تزئینات در سطح عالی (با نظر کمیسیون بازرسی اتحادیه).
 -5استفاده از مواد مصرفی استاندارد و مرغوب دارای تاریخ مصرف ( با تائید کمیسیون بازرسی اتحادیه)
 -6ارائه مدرک تعیین صالحیت فنی برای صاحب پروانه و تائید کمیسیون فنی اتحادیه
 -7داشتن حداقل  2کارگر ماهر دارای صالحیت فنی و تائید کمیسیون فنی اتحادیه
 -8داشتن کارت بهداشت و گواهینامه گذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی و رعایت دقیق کلیه ضوابط و مقررات بهداشتی برای کلیه کارکنان
 -9داشتن جعبه کمک های اولیه در محل واحد صنفی
 -10داشتن حداقل  1صندلی مخصوص کار حرفه ای برقی به عالوه صندلی مخصوص شستشوی سر.
 -11داشتن سیستم تهویه(هواکش) کولر و سیستم گرمایی مناسب
 -12رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و اطفاء حریق در محل واحد صنفی
-13داشتن سرویس بهداشتی با آب گرم و سرد.
 -14رعایت و نصب نرخ نامه های مصوب در تابلویی مخصوص در محل دید مشتریان
 -15رعایت و حفظ شئونات اسالمی در محل واحد صنفی
 -16داشتن کمد مخصوص نگهداری لوازم آرایش و پیرایش شخصی به همراه لوازم شخصی مشتریان به تفکیک.
-17دارا بودن شرایط و مکان مناسب جهت تعویض لباس مشتریان و عروس.
 -18الزام استفاده از وسایل یک بار مصرف (پیش بند ،دستمال گردن  ،حوله و)...
 -16آب سرد کن ،و دیگر امکانات رفاهی مشتریان
*تبصره -1ارائه خدمات اپالسیون برای واحدهای صنفی دارای حداقل 20متر مربع مساحت ومنوط به داشتن اتاق کامال مجزا  ،کف و دیوار ها سرامیک و داشتن دوش آب گرم جهت
استحمام می باشد.
*تبصره -2درصورتیکه در طول مدت اعتبار پروانه کسب شرایط احراز درجه بندی توسط واحد صنفی ساقط گردد  ،درجه واحد فوق به تشخیص اتحادیه تنزل خواهد یافت.
*تبصره -3درج درجه بندی در تابلوی واحد صنفی بطور مشخص

