
         COVID-19 Hygiëne protocol voor het bezoek aan de schoonheidssalon. 

1. Bij klachten zoals neusverkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging/ 

koorts of  benauwdheidsklachten kan er helaas geen afspraak worden ingepland. 

Mocht  u inmiddels een afspraak hebben ingepland en u krijgt deze klachten vlak voor de 

geplande afspraak dan wordt u vriendelijk verzocht  om de afspraak te verzetten.  

2. Heeft iemand in uw thuissituatie een van deze klachten,  ook dan dient u thuis te blijven en 

een nieuwe afspraak te maken. 

3. Er wordt uitsluitend gewerkt op afspraak. 

4. Gelieve precies op tijd te komen voor uw afspraak (max 5 minuten van te voren), dit om te 

voorkomen dat u te lang moet wachten.  

5. Bij binnenkomst  heeft u de mogelijkheid om uw handen te desinfecteren,  er worden geen 

handen geschud. Uw schoenen kunt u plaatsen op de daarvoor aangewezen plek. 

Uw jas kunt op ophangen aan de daarvoor bestemde kapstok, indien mogelijk mag u de jas 

ook in de auto laten liggen.  

6. Uw persoonlijke eigendommen zoals bril, telefoon, sleutels, etc  kunt u in een bak in de salon 

neerleggen. Laat sieraden zoveel mogelijk thuis. Eventuele kleding kunt u neerleggen op de 

daarvoor bestemde stoel 

7. Tijdens de behandeling kan ik u niet  voorzien van een dekentje,  uiteraard mag u zelf een 

dekentje van huis meenemen. 

8. Tijdens de behandeling wordt er zo weinig mogelijk gesproken.  

9. Ik kan u helaas geen koffie, thee of water aanbieden. 

10. Na de behandeling  kunt u contactloos afrekenen via een betaalverzoek, contant geld (dan 

wel graag gepast) kunt u neerleggen in een daarvoor bestemde schaal.  

11. Na de behandeling kunt u uw handen weer desinfecteren  

12. Het toilet kan alleen gebruikt worden bij hoge noodzaak, liever niet. 

13. Tussen elke behandeling  wordt extra tijd ingepland om de salon goed te kunnen reinigen/ 

desinfecteren.  

Hopende jullie voldoende te hebben geïnformeerd, zie ik jullie bezoek met veel plezier tegemoet. 

Bij eventuele vragen kunnen jullie natuurlijk altijd contact met mij opnemen.  

Telefonisch via 0596-611611 of via de mail info@huidverzorgingamaranta.nl 
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