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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 17169:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 435 Tetovací služby, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2020 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní
Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

 



Úvod
Tato norma uvádí požadavky a doporučení pro hygienickou a bezpečnou praxi tetování, aby se
zabránilo infikování jak klienta, tak i tatéra. Zásadní je používáním vhodných hygienických postupů
minimalizovat rizika infekce způsobené tetováním klientům, tatérům a dalším osobám pracujícím
v provozovnách, kde se tetování provádí. Je třeba, aby každý, kdo provádí tetování, byl z hlediska
procesu tetování odpovědný za vlastní bezpečnost, bezpečnost svých klientů a všech ostatních osob.

Rovněž tak je zásadní aplikovat existující relevantní evropské a národní předpisy.

Slovesný tvar „musí“ nebo „nesmí“ se používá k vyjádření požadavků.

Slovesný tvar „má“ nebo „nemá“ se používá k vyjádření doporučení.

Slovesný tvar „smí“ nebo „nemusí“ se používá k vyjádření svolení.

Slovesný tvar „může“ nebo „nemůže“ se používá k vyjádření možnosti a schopnosti.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje hygienické požadavky před tetováním a v jeho průběhu a požadavky na
následnou péči. Uvádí obecné zásady pro tatéry a jejich běžné interakce s klienty a se státními
orgány. Poskytuje obecné zásady pro správné postupy, které se mají používat pro zajištění optimální
ochrany klienta, tatéra a ostatních osob v prostorách práce tatéra.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


