Corona Protocol Salon Von Westland
5 – 5 – 2020
Dit protocol is samengesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM en op advies van de
brancheorganisatie ANBOS en FNV MOOI.
Mijn gebruikelijke service heb ik tijdelijk aangepast in een corona service. Ik werk dan ook niet met
een corona-toeslag om de extra gemaakte kosten te dekken.
In mijn tijdelijke werkwijze ga ik ervan uit ga dat u niet ziek bent en dat ik er alles aan doe om te
voorkomen dat u door mij of mijn werkplek ziek zou kunnen worden. Daarvoor heb ik de volgende
maatregelen genomen.
Algemeen
•

•
•
•

De salon is niet open als ik last heb van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging (tot 38° C), koorts (vanaf 38° C) of
benauwdheidsklachten.
Als er iemand in mijn thuissituatie koorts heeft (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten, is
de salon ook gesloten.
Heb jij last van bovenstaande klachten? Blijf thuis. Annuleer kosteloos de afspraak zo spoedig
mogelijk per whatsapp, mail of telefonisch.
Kom je toch met bovenstaande klachten dan zal ik de afspraak annuleren. De behandeling zal
voor 100% in rekening gebracht worden.

Indeling van de ruimte
•
•

In de salon is altijd maar 1 klant aanwezig.
Boven de manicuretafel is tussen mij en jou een plexiglas scherm aangebracht.

Voorafgaand aan de afspraak
•
•
•
•
•

Ik werk uitsluitend op afspraak.
Tussen de afspraken is extra tijd ingeruimd voor de extra hygiënemaatregelen in de salon en
de entree.
Denk hierbij aan: Reinigen deurbel, deurklinken, entree, toiletruimte, trapleuning, werktafels
en ander meubilair in de salon.
Desinfecteren werkmateriaal, vervangen werkmateriaal, vervangen handdoeken en
stoelhoes.
Ik vraag iedereen precies op tijd te komen (niet te vroeg en niet te laat) zodat ik alle
hygiënemaatregelen getroffen heb voor aanvang van de afspraak.

Ontvangst
•
•
•
•
•
•

Kom alleen naar de salon. Heb je echt begeleiding nodig, laat dit van te voren weten. Heb je
dit niet laten weten dan zal ik de entree moeten weigeren.
Ik geef geen hand bij ontvangst.
Bij ontvangst vraag ik je eerst je handen te wassen en te desinfecteren. Ik zorg voor de juiste
materialen hiervoor.
Ik vraag je jouw jas en tas zelf op te hangen. De kapstok reinig ik na elk gebruik.
Ik vraag je jouw telefoon in je tas te laten.
Ik bied geen koffie/thee aan.
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Reinigen ruimtes (ontvangst-, werk- en toiletruimte)
•
•

Alle ruimtes en de trapleuning worden na ieder bezoek gereinigd.
De stoelhoes en handdoeken worden na ieder bezoek vervangen.

Tijdens de behandeling
•
•
•

Tijdens behandelingen op de behandeltafel draag ik een mondkapje, face-shield en
handschoenen.
Tijdens een behandelingen aan de manicuretafel draag ik handschoenen. Deze vervang ik na
ieder bezoek.
Alle materialen zijn vooraf gedesinfecteerd en ook tijdens de behandeling desinfecteer ik
deze.

Na de behandeling
•
•

Na afloop bied ik je handdesinfectiegel aan.
Betaling kan via tikkie, of contactloos contant.

