Hygiëne protocol van Charell’s Nagelstudio:
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?

LET OP! Wanneer één van bovenstaande vragen met JA is beantwoord, mag u NIET komen. De
afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden. Annuleren is
kosteloos. Daarnaast hanteert Charell’s Nagelstudio de volgende hygiëne maatregelen:

-

Kom op het afgesproken tijdstip. Niet te vroeg of te laat. Toch te vroeg? Wacht aub nog even in je
auto of in mijn voortuin. Ben je meer dan 5 minuten te laat? Dan ben ik genoodzaakt je afspraak te
annuleren!

-

Kom alleen, er mogen niet meer dan 2 personen in de salon.

-

Ik ontvang je met open armen, maar zonder handen te schudden.

-

Handhygiëne is voor iedereen verplicht, was je handen bij binnenkomst minstens 30 seconde met
desinfecterende zeep.

-

Probeer trapleuningen en deurklinken zo min mogelijk aan te raken.

-

Een mondkapje is verplicht! Deze kan je zelf meenemen maar zijn ook in de salon verkrijgbaar voor
€1,50.

-

Er wordt geen koffie/thee/water geserveerd.

-

Betalingen gaan via een digitale betaallink.

-

Een nieuwe afspraak kan enkel online of per app gemaakt worden.

-

Ik zal zoals gewoonlijk met een mondkapje en handschoenen werken, voor en na elke klant mijn
handen wassen en al mijn materialen na elke klant desinfecteren. Uiteraard zorg ik ook voor de
nodige hygiëne van de nageltafel, deurkrukken, trapleuningen, en wordt na elke klant de salon
geventileerd.

