COVID-19

EEN BEZOEK AAN DE
NAGELSTUDIO
HANDEN WASSEN
Was de handen voor en na iedere behandeling grondig
met water en zeep en desinfecteer de handen
vervolgens met handalcohol. Raadpleeg de richtlijn
van de WHO voor de correcte werkwijze.

EXTRA HYGIËNE
Oppervlakten die in contact komen met de handen,
worden na iedere behandeling gereinigd en ontsmet.
Denk hierbij aan de UV of LED lamp, pinautomaat en
deurklinken. Ook het werkoppervlak en instrumenten
worden gereinigd en ontsmet met goedgekeurde en
geregistreerde producten.

ZIEK OF VERKOUDEN
Annuleer de afspraak bij griepverschijnselen of
verkoudheidsklachten. Ook als de klachten mild zijn.
Heeft één van jouw gezinsleden last van koorts? Ook
dan plannen we een nieuwe afspraak in.

EXTRA BESCHERMING
In de nagelstudio gelden extra maatregelen om
verspreiding van het virus te voorkomen. De
nagelstylist draagt bijvoorbeeld een face mask,
veiligheidsbril, werkkleding en/of plaatst een
protectiescherm. Ook wordt er gewerkt met
goedgekeurde nitril handschoenen.

MEER TIJD
In de salon wordt meer tijd ingepland voor een
behandeling om contact tussen klanten te voorkomen.
Hierdoor is het ook mogelijk om meer aandacht te
schenken aan het reinigen en desinfecteren van
oppervlakten. Wij vragen u om op tijd op uw afspraak
te verschijnen.

BETALING
De betaling van de behandeling gaat bij voorkeur per
pin of per bankoverschrijving. De betaling dient in de
salon te worden voldaan.

ONZE NAGELSTUDIO HEEFT ZICH AANGESLOTEN BIJ HET
PROTOCOL VAN DE NAGELSECTOR. DE RICHTLIJNEN DIE
WIJ OPVOLGEN ZIJN TE VINDEN OP NAGELSECTOR.NL

WIJ VRAGEN U DEZE MAATREGELEN TE RESPECTEREN.
ALLEEN SAMEN STAAN WE STERK TEGEN HET CORONAVIRUS.

COVID-19

EEN BEZOEK AAN DE
NAGELSTUDIO
1,5 M AFSTAND
Houd, buiten de
behandeling om,
anderhalve meter afstand.
Bijvoorbeeld bij
binnenkomst en tijdens de
betaling van de
behandeling.

ROUTE
Raak tijdens het bezoek
aan de nagelstudio zo
min mogelijk aan en
volg de kortste
wandelroute naar de
wachtruimte en/of
tafel.

RICHTLIJNEN
Naast de extra
maatregelen gelden in de
salon ook de richtlijnen
van het RIVM.

ONZE NAGELSTUDIO HEEFT ZICH
AANGESLOTEN BIJ HET PROTOCOL VAN
DE NAGELSECTOR. DE RICHTLIJNEN DIE
WIJ OPVOLGEN ZIJN TE VINDEN OP
NAGELSECTOR.NL

WIJ VRAGEN U DEZE MAATREGELEN TE RESPECTEREN.
ALLEEN SAMEN STAAN WE STERK TEGEN HET CORONAVIRUS.

