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Ezért óriási a felelősség minden velük való érintkezés so-
rán, ehhez pedig nélkülözhetetlen a mentális egészség.

Mindent a legjobb tudásod szerint!
Amennyi a szaktudásunk, annak ismeretében tudjuk 
ellátni mindennapi munkánkat, de lehet, hogy a törvényi 
előírásoknak ezek mégsem felelnek meg. Ilyen, ha sérülést 
okozunk valakinek, és az beperel minket, ügyvédet fogad 
és kártérítést követel. Ekkor be kell tudnunk bizonyítani, 
hogy a tőlünk telhető legnagyobb gondossággal, és leg-
jobb tudásunkkal jártunk el az adott helyzetben.

Tudtad?
Környezetvédelmi törvény rendelkezik például arról, hogy 
milyen fertőtlenítőszereket használhatunk egy másikkal 
együtt, és melyeket nem, illetve ezek milyen hatással van-
nak az élő szervezetre. 
Ismernünk kell tehát ezeket az előírásokat és törvénye-
ket, mert ahogy mondani szokták, a jog nem tudása nem 
mentesít a kötelezettség és felelősség alól. Fel kell készül-
nünk, hogy adott esetben meg tudjuk védeni magunkat 
egy esetleges jogi támadás vagy egyéb kényelmetlenség 
kapcsán. Azt is tudnunk kell, hogy ezek a körülmények 
folyamatosan változnak, ezért az információknak mindig 
utána kell járjunk!

Online segítség
Bakos Aranka tudja és figyelmeztet is minket, hogy óriási teherrel jár mun-
kánk során a kötelező szabályok betartása, az ezzel járó adminisztráció, és 
az állandó ellenőrzésektől való félelem.
Ezért létrehozott egy internetes támogató rendszert, amelynek egy része 
az Etikai Kódex. A honlapon sok fontos napi munkánkat segítő szakmai in-

formáció mellett, az összes előírás betartásának gyakorlati alkalmazására is 
tanácsot kapunk. Ez alapján bármely szalon, pedikűrös rendelő működését 
át lehet szervezni, az ott dolgozók és az őket látogatók érdekében.

Aranka egy tanulmány alapján azt is összefoglalta, hogy 
milyen tulajdonságokkal és tudással kell rendelkeznünk, 
hogy hosszú távon versenyképesek maradhassunk a szak-
mánkban. 

A „csúcskvalifikációk”:
– rugalmasság
– kreativitás
– önálló információszerzés és feldolgozás képessége
– csapatmunka
– terhelhetőség
– kommunikáció működtetése
– informatikai alapismeretek
– önálló tudásépítés, pozitív fejlődőképesség (ami a leg-
fontosabb)
– 2 idegen nyelv ismerete

Ha a témáról bővebben szeretnél tájékozódni: 
www.pedicure.hu
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