Coronaprotocol bij Salon Jolan:
Graag wil ik jullie vragen, voordat je naar de salon komt voor je afspraak, de
volgende 5 vragen voor jezelf te beantwoorden (om eventuele besmetting te
voorkomen), doe dit het liefst 24 uur van te voren.
Je moet je afspraak verzetten als je één van onderstaande vragen met JA
moet beantwoorden:
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de
volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of
koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld
met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact
gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

De Covid-19 maatregelen bij Salon Jolan
1. Handen desinfecteren bij binnenkomst
2. De klant mag geen persoonlijke spullen aanraken tijdens behandeling; dus
ook GEEN mobiele telefoons op tafel (alleen echte noodgevallen); een
mobiel is een bron van bacteriën, welke een groot risico voor besmetting
vormt
3. Bij voorkeur alle juwelen thuis laten (een trouwring mag wel)
4. Indien een klant verkouden is, snottert of koorts heeft; afspraak
verzetten en thuis blijven!
5. 1,5 meter afstand zoveel mogelijk in acht, voor zover dit kan
6. Geen “wachtkamer” meer, klanten moeten echt buiten wachten totdat de
vorige klant vertrokken is. Dit geldt ook als men “in de buurt is” en al
eerder komt; als je er eerder bent, moet je helaas buiten wachten.
7. GEEN kinderen/kennissen etc meebrengen; je moet echt alleen naar de
salon komen.
8. DRINGEND ADVIES om een mondkapje te dragen, dit dient de klant
zelf mee te nemen.

Een nieuwe afspraak wordt aan het einde van de behandeling gemaakt,
waarna u niets meer mag aanraken in de salon.

Deze maatregelen zal ik van mijn kant nemen:
De nodige onderdelen in de salon zullen na elke behandeling ontsmet worden.
En er zal geventileerd worden.
Ik draag een mondkapje en handschoenen om jullie te beschermen.
De stoel voor jullie als klant zal tijdelijk met afneembare bekleding bekleed
zijn. Omdat de stoelhoes die normaal gebruikt wordt niet gedesinfecteerd
kan worden.
Graag hiervoor uw begrip
lieve groet Jolande

