Aanpassingen vanwege het Coronavirus
Maatregelen
Vanuit de brancheorganisatie zijn richtlijnen uitgevaardigd om besmettingsgevaar tijdens behandelingen tot een
minimum te beperken. Dit betekent dat wij diverse veiligheidsmaatregelen treffen:
• U bent van ons gewend dat wij mondkapjes dragen, tijdens onze behandelingen bent u verplicht ook een
mondkapje te dragen.
• Het voorzien van desinfectiemiddel waarmee u uw handen bij binnenkomst kunt desinfecteren;
• Het gebruik van een plexiglas scherm dat boven uw benen wordt geplaatst;
• Na iedere behandeling wordt de behandelruimte schoongemaakt en geventileerd alvorens de volgende
behandeling begint;
• Er wordt een strikte planning gehanteerd, zodat klanten elkaar onderling niet tegenkomen;
• Wanneer wij verkoudheidsklachten, koorts of andere symptomen van het virus hebben zullen wij uw
afspraak annuleren.
Huisregels
Bovenstaande maatregelen hebben wij grotendeels zelf in de hand, echter zijn deze niet alles omvattend. Wij
hebben uw medewerking nodig om risico’s verder te beperken. Hiervoor zijn de volgende huisregels opgesteld:
• De wachtruimte is niet in gebruik, wij vragen u buiten te wachten tot wij u (op het tijdstip van uw afspraak)
binnen uitnodigen;
• U doet uw bezoek aan onze salon alleen, daarom verzoeken wij uw kinderen niet mee te nemen en
eventuele chauffeurs buiten de salon te laten wachten;
• Indien u verkoudheidsklachten, koorts of andere symptomen van het virus heeft verzoeken wij u de
afspraak telefonisch te annuleren;
• Wanneer wij tijdens de behandeling constateren dat u symptomen van het virus vertoont (bijvoorbeeld de
benoemde verkoudheidsklachten) behouden wij ons het recht voor om de behandeling onmiddellijk te
staken;
• Er wordt te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden, enkel gedurende de behandeling is de afstand kleiner
maar wel met tussenkomst van het plexiglas scherm en mondkapjes;
• Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met het aanwezige desinfectiemiddel;
• Toiletgebruik is mogelijk;
• Betalingen worden uitsluitend via een pinbetaling gedaan, dit kan veelal contactloos en zonder invoer van
pincode door de algemeen verhoogde limieten;
• Tip: bij slecht weer kunt u gebruikmaken van onze paraplu’s

