Hygiëne Protocol Covid-19 Per 13-11-2021 opgesteld door
· Hairstudio Variaty
· Multi Hairsalon
· Nuby’s Hairstyling
· Beauty By Gaby
· Barber Iwan

Beste klant,
Conform het landelijk hygiëne protocol van contactberoepen in samenwerking met het advies van
het RIVM attenderen wij u op onze aangepaste werkwijze en gezondheidsmaatregelen voor u en
onze veiligheid.
Het is verplicht voor u als klant, en ons als beroepsbeoefenaar, om zich te houden aan ons protocol
met hygiëne maatregelen binnen de salon. Graag uw aandacht voor het volgende.
Wij hopen op uw begrip.
Hygiëne en gezondheidsmaatregelen:
· Heeft u 24 uur voor uw afspraak klachten gehad zoals keelpijn, niezen, loopneus, verkouden, koorts
en/of verhoging vragen wij u de afspraak te verzetten, blijf thuis.
· Heeft iemand in uw huishouden bovenstaande klachten dan vragen wij u om de afspraak te
verzetten, blijf thuis.
· Ten alle tijden dient u 1,5 meter afstand te houden van de medewerkers en andere klanten
· Bij binnenkomst vragen we u om een mondmasker op te doen welke wij voor u verzorgen
· Na het opdoen van uw mondmasker gelieve uw jas op te hangen en handalcohol te gebruiken en/of
wassen met zeep voor de duur van 30 seconden
· Kom niet te vroeg op uw afspraak, wel op tijd
· Zo min mogelijk in de binnen wachtruimte plaats nemen. Uw kapster/barber neemt u mee naar uw
stoel
· Met uitzondering mag u iemand meenemen, zoals een kind of begeleider. Gelieve dit van te voren
te overleggen bij het maken van de afspraak i.v.m. het toegestane 9 klanten maximaal aanwezig in de
salon
· U bent ten alle tijden verplicht om de gezondheidsregels die ons team u opdraagt op te volgen
· Voor vragen kunt u zich voor, tijdens en na de behandeling wenden tot uw kapster/barber

Ondanks alle verplichte gezondheidsmaatregelen heten wij u welkom in onze salon en zien wij er
naar uit om u weer te mogen ontvangen.

