Extra hygiënemaatregelen i.v.m. coronavirus
Je bent van harte welkom voor een behandeling. Uiteraard kan dit alleen als je gezond bent
(net als ik). Dit betekent dat je thuis moet blijven en uitzieken als je last hebt van één van de
volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot
38° C), koorts (vanaf 38° C) of benauwdheidsklachten. Je mag ook niet komen als een
huisgenoot koorts heeft (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten. Dit geldt ook als je in het
buitenland bent geweest in een gebied met code oranje of rood. Is hier sprake van, neem dan
contact op om je afspraak te verplaatsen.
Om jou zo veilig mogelijk te behandelen, heb ik een aantal extra hygiënemaatregelen
getroffen. Deze zijn in lijn met het COVID-19 Hygiëneprotocol schoonheidsspecialisten en het
advies van de branchevereniging. Je vindt de maatregelen hieronder. Daarnaast zijn er een
paar praktische zaken, die voor jou ook belangrijk zijn om te lezen voordat je komt.

Extra maatregelen praktijk
•
•
•
•
•

De gebruikte materialen worden na iedere behandeling gereinigd.
Deurklinken, kapstok, klerenhangers etc. worden na ieder bezoek gereinigd.
Bij de behandeling gebruik ik een extra beschermend (medisch) mondkapje.
Waar mogelijk wordt gewerkt met handschoenen.
De behandelruimte wordt regelmatig geventileerd.

Maatregelen voor jou
•
•
•
•
•
•
•

Draag geen sieraden op plaatsen die behandeld worden (ketting, grote oorbellen e.d.).
Zorg ervoor dat je net voor de afspraak arriveert (maximaal 5 minuten van tevoren).
Bij binnenkomst word je gevraagd je handen te desinfecteren met handalcohol of te
wassen met zeep.
Je jas en kleding dien je zelf op te hangen.
Kom alleen. Is begeleiding nodig, overleg dit dan vooraf even.
Betaal bij voorkeur contactloos. Ik stuur je graag een betaalverzoek.
Wil je een dekentje over je heen? Neem er dan zelf één mee. Ik kan de eigen deken
namelijk niet gebruiken. Dit kan fijn zijn als aanvulling op de schone handdoeken
waarmee ik je bedek en de stoelverwarming.

Voorafgaand aan de behandeling spreken we je wensen en vragen door.

Overige aandachtspunten
•
•

•

Momentje voor jezelf is een thuissalon. In deze tijd zijn m’n gezinsleden meer
aanwezig dan anders. Dat betekent dat je mogelijk meer van hun aanwezigheid merkt.
Om hygiënisch te kunnen werken, zal ik veel handdoeken gebruiken. Die moeten
natuurlijk ook gewassen worden. Ik probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat dit
tijdens een behandeling gebeurt, maar helemaal uitsluiten is onmogelijk.
Er wordt veel verbouwd in de buurt. Als je in de avond komt, zal je hier geen last van
hebben.

Omdat de situatie lang duurt en de kosten voor beschermingsmiddelen flink zijn gestegen,
wordt vanaf half september een deel van de kosten doorberekend: € 2,50 bij gezichts- en
wimperliftbehandelingen en € 1,25 bij massages.
Heb je vragen naar aanleiding van de maatregelen? Neem gerust contact op, ik help je graag
verder.
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