
Werken met CORONA 
voor nagelstylisten.

CORONA
PROTOCOL

Met dit protocol wordt het mogelijk binnen de 
nagelsalon verstandig weer aan het werk te gaan. 

De Nederlandse “nagelbranche” is een beroepsgroep die voor meer dan 95 % bestaat uit ZZP-ers 
die voor het merendeel alleen thuis op een slaapkamer, in de garage of een tuinhuisje werken. Een 
branche die slechts een beperkt aantal salons kent waar meerdere nagelstylisten gelijktijdig werken 
en als dat al zo is, niet als werknemer maar op basis van tafelhuur hun activiteiten bundelen.

Daarom hebben belangrijke partijen uit de branche zich verenigd en het voortouw tot het opstellen  
van een protocol genomen waarbij rekening is gehouden met de reeds als standaard geldende 
hygiëne maatregelen die sowieso in elke salon gehanteerd zouden moeten worden, aangevuld met 
wat beschermende maatregelen om in de 1,5 meter samenleving ook in kleinere salons, maar zeker 
in grotere salons veilig en verantwoord het beroep nagelstyling te kunnen uitoefenen. Daarbij is 
getracht een, voor alle nagelstylisten haalbare en werkzame werkwijze in tijden van Corona vast te 
leggen.

DIT PROTOCOL IS, ONDERSTEUND DOOR VNO/NCW, 
MKB NEDERLAND EN FNV MOOI, TOT STAND 

GEKOMEN VANUIT EEN SAMENWERKING TUSSEN 
MAGNETIC NAIL DESIGN EN DE NAGELSECTOR
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De gedetailleerde versie van dit protocol is te vinden op nagelsector.nl. Nagelsector 
zal deze versie up-to-date houden en ondersteunen door het beantwoorden van 
vragen en het geven van adviezen. 

Dit protocol geldt voor iedereen die als nagelstyliste, thuiswerkend of binnen een 
samenwerkingsverband in een nagelsalon werkzaam is en moet als zodanig dus door 
iedereen nagevolgd worden. Alleen dan is het mogelijk als branche gezamenlijk weer 
aan het werk te gaan.

Nagelstylisten, zelfstandig werkend of in teamverband en klanten: iedereen die zich 
in de nagelsalon bevindt, houdt zich aan dit protocol en aan de algemeen geldende 
richtlijnen van het RIVM.

In de nagelsalon worden de regels als hier vastgelegd zichtbaar gemaakt. Werk je met 
meerdere collega’s in de salon dan geldt dat iedereen, voordat zij weer aan het werk gaan, 
in ieder geval een on-line training heeft gevolgd of een instructie handboek heeft gelezen 
ofwel dat er met de eigenaar van de salon 1 op 1 gesprekken gevoerd zijn over de te nemen 
maatregelen en de manier van werken met Corona. Het is verstandig eens per maand de 
voortgang te bespreken en ervoor te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd blijven.

Ook moet besproken worden wat te doen indien een van de collega’s constateert dat een 
van de klanten of zelfs een van de collega’s een mogelijke bron van besmetting zou kunnen 
zijn. 

Spreek met elkaar af dat iedere nagelstylist iedere ochtend voordat ze naar de nagelsalon 
komt haar temperatuur opmeet, thuisblijft indien nodig om daarmee de veiligheid van de 
klant en de collega’s te waarborgen.

Stel jezelf elke dag weer deze vragen:

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?

Indien je op een van deze vragen met ja kunt beantwoorden, blijf je thuis totdat je weer op 
alle vragen met nee kunt antwoorden.
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Maak ook aan de klanten vooraf duidelijk dat de spelregels veranderd zijn. Maak hierbij gebruik 
van alle moderne communicatiemiddelen als mededeling via de telefoon bij het maken van een 
afspraak, via Facebook en andere social media kanalen, een nieuwsbrief naar de vaste klanten, 
een pop-up op de website of via een app.

Stel je klant niet alleen bij het maken van de afspraak maar ook direct bij binnenkomst de zelfde, 
hierboven beschreven vragen. Indien de klant op een van deze vragen met ja antwoord, mag de 
klant niet komen en wordt de behandeling uitgesteld totdat de klant iedere vraag met nee kan 
beantwoorden!

Werk je alleen dan moet je heel alert zijn en blijven, je vooraf goed geïnformeerd hebben door 
middel van een on-line training of een goed instructieboek, zodat je kunt herkennen wanneer er 
mogelijkerwijs sprake kan zijn van besmettingsgevaar.

Stel jezelf en je klant ook iedere dag en iedere keer de vragen als boven vermeld. Kun jij een van 
de vragen met ja beantwoorden, ga dan niet aan het werk tot je alle vragen weer met nee kunt 
beantwoorden. Ook voor je klant geldt: een vraag met ja beantwoord betekent niet komen en de 
behandeling uitstellen totdat ook de klant alles met nee kan beantwoorden.

Indien je alleen werkt is het duidelijk dat je op een verstandige manier moet omgaan met de in 
dit protocol vastgestelde uitgangspunten en regels. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid 
van je klant, je gezin en jezelf ligt bij jou. Indien je twijfelt, neem dan contact op met een arts, de 
GGD of een andere instantie die je kan helpen. Twijfel niet, spreek je klant aan en neem de nodige 
stappen.

Werk je samen met collega’s, wijs dan een Corona-verantwoordelijke aan. In de meeste gevallen 
zal dat de eigenaar van de salon zijn. De  Corona-verantwoordelijke ziet toe op een juiste naleving 
van het protocol, stelt indien nodig het beleid bij naar aanleiding van veranderende inzichten van 
o.a. de RIVM.

Hou ook rekening met de externe omgeving. Zorg voor voldoende gescheiden parkeerplaatsen 
waar mogelijk en in geval van een toegangsbeleid, zorg voor het reguleren van een eventuele 
rij-vorming.



Algemeen.

1. Als nagelstylist ga je niet aan het werk als je de laatste 2 weken 
de aan Corona gerelateerde verschijnselen hebt gehad: als 
je last hebt van meer dan 38 graden koorts, aanhoudende 
benauwdheid of niezen. Indien een deelnemer van je 
huishouden deze klachten vertoont, blijf dan thuis.

2. Ook van de klant wordt verwacht thuis te blijven als zij/hij 
de laatste twee weken last heeft van meer dan 38 graden 
koorts, aanhoudende benauwdheid of niezen. Indien een 
deelnemer van het huishouden van de klant deze klachten 
vertoont, blijft ook de klant thuis. 

3. Vraag direct bij binnenkomst van de klant naar haar 
gezondheid en hanteer daarbij de door het RIVM vastgestelde 
regels aan als uitgangspunt. Overtuig jezelf ervan dat de 
klant geen bron van besmetting kan zijn.

4. Stel jezelf en de klant dus iedere dag en iedere keer bij 
het maken van een afspraak of direct bij binnenkomst de 
hierboven beschreven 5 vragen!
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Hulpmiddelen.

Het belangrijkste is het verkleinen van het risico van besmetting en 
daarmee is het te allen tijde noodzakelijk een afstand van 1.5 meter 
te handhaven. Dit is behoort binnen het beroep van nagelstyliste tot 
de onmogelijkheden. Op korte afstand met elkaar aan de tafel zitten 
is noodzaak en daarom zijn hygiëne maatregelen nu nog belangrijker, 
maar belangrijker nog is het creëren van een isolatiescherm tussen 
nagelstylist en klant.

In de supermarkten, maar ook in andere winkels zien we bij de 
kassa’s constructies van polycarbonaat verschijnen die bescherming 
aan zowel de kassière als de klant moeten bieden. Ook binnen onze 
branche kunnen dit type schermen een belangrijk hulpmiddel vormen. 
Maar ook andere middelen kunnen een oplossing bieden zoals een 
“face shield” of een veiligheidsbril. De laatste twee oplossingen kunnen 
het beste gebruikt worden in combinatie met een mondmasker. Ook 
raden wij aan een goede stofafzuiging te gebruiken.

1,5 m

Een spatscherm met een opening waardoor 
de hand van de klant kan worden gestoken, 
is een goede optie. Dit spatscherm moet van 
een voldoende sterk, transparant materiaal 
gemaakt zijn dat bovendien goed schoon te 
maken is met alcohol maar ook bestand is 
tegen de chemicaliën waarmee in de studio 

gewerkt wordt, zoals bijvoorbeeld aceton.

Dit scherm wordt op de nageltafel geplaatst 
en wel zo dat de klant haar handen door de 
opening aan de nagelstylist kan aanbieden 
en de nagelstylist voldoende ruimte vrij heeft 
om haar behandeling uit te voeren.
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Standaard hygiëne.

Goed werken in de studio betekent hygiënisch werken en daarvoor zijn sowieso al 
voldoende richtlijnen vastgelegd. Alleen nu wordt het nog belangrijker deze maatregelen 
consequent en met meer regelmaat dan voorheen, uit te voeren.

• Vraag de klant voor haar afspraak haar handen thuis te wassen. 
Vraag de klant direct bij binnenkomst juwelen/ringen af te doen, 
op te bergen en ook de telefoon weg te doen aangezien deze 
slecht te desinfecteren is. Laat de klant daarna nog eens goed 
en uitgebreid de handen met zeep wassen. Laat de klant met 
een nagelborsteltje de nagels van onderen en bovenop goed 
schoonmaken. Vraag haar daarna de handen nogmaals met een 
goede handdesinfectant te reinigen. 

• Was ook je eigen handen voor en na de behandeling en 
desinfecteer met handdesinfectant. Gebruik voor het afdrogen 
papieren handdoeken die daarna in een afgesloten prullenbak 
weggegooid kunnen worden. Hang ook in het toilet een instructie 
voor het wassen van de handen op en zorg ook hier voor een 
flacon met een pomp voor zowel zeep als een handdesinfectant.

• Gebruik daarbij desinfectiemiddelen gebaseerd op minimaal 
alcohol 70 % of neem contact op met je leverancier voor verder 
advies. Breng alcohol 70 – 80 % aan op een tissue voor het reinigen 
van kleinere oppervlakten. Gebruik bij grotere oppervlakten 
een chlooroplossing door gebruik van chloortabletten en laat 
gedesinfecteerde oppervlakten altijd goed drogen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangedaan voordat 
de nagelstylist aan de tafel plaatsneemt.

• Werk met Nitril handschoenen en neem voor iedere behandeling 
nieuwe handschoenen.

• Gebruik de mondmaskers die je normaal in de salon gebruikt om 
je te beschermen tegen inhalering van fijnstof. Normaal wordt een 
FFP2 masker aangeraden, maar aangezien deze gezien de huidige 
schaarste niet beschikbaar is kan ook een drie-laags mondmasker 
gebruikt worden. Het is zorg het masker goed aan te brengen, 
goed aangesloten te dragen en op een juiste wijze te verwijderen. 
Vervang het mondmasker na elke behandeling.

• Draag tijdens de behandeling altijd een schoon schort, vervang dit 
dagelijks door een goed gereinigd exemplaar.
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• Werk met een hygiënisch vijlsysteem of gooi na iedere 
behandeling je vijl weg, zodat iedere klant met een nieuwe 
schone vijl behandeld wordt. Werk je met een elektrische vijl, 
desinfecteer dan na iedere behandeling de bitjes. 

• Vergeet niet ook de binnenkant van je UV-lamp(en) met 
een vochtige doek of een desinfecterende wipe te reinigen. 
Gebruik hier zeker geen spray: voorkom schade aan de 
electronica! Beschik je over een lamp met een verwijderbare 
bodemplaat, verwijder deze en desinfecteer die juist wel met 
een desinfecterende spray. 

• Vergeet ook de toiletten niet. Elke keer als het toilet door 
ofwel de nagelstyliste ofwel de klant is gebruikt, dient deze 
schoongemaakt c.q. gedesinfecteerd te worden eerst met een 
desinfecterende wipe en daarna met een desinfecterende 
spray zodat ook het toilet optimaal gereinigd blijft.

• Reinig en desinfecteer voor en na elke behandeling de hele 
werktafel inclusief het spatscherm met water en zeep en een 
desinfecterende spray. Vergeet ook de aanrakingsgevoelige 
oppervlakten niet, als de stoel van de klant, de afrekenbalie, het 
pinapparaat, de deurknoppen, trapleuningen etc. Safety first: 
zeker als je thuis werkt want dan lopen ook je huisgenoten het 
risico van besmetting. Hou met dit tussentijds desinfecteren 
van je salon ook in je tijdsplanning rekening.

• Gebruik bij het afrekenen een pinapparaat. Heb je geen pin, 
gebruik dan Apps als Tikkie: vermijd cashgeld zoveel mogelijk. 
En vergeet het pinapparaat na gebruik niet te desinfecteren.

• Omdat je nu veelvuldig je handen wast en desinfecteert met een 
handdesinfectant, drogen je handen sneller uit. Zorg ervoor dat 
iedereen haar/zijn eigen verzorgende handcrème bij zich heeft 
en die ook gebruikt. 

• Hou te allen tijde 1,5 meter afstand zowel bij binnenkomst en bij 
weggaan. Vermijd ook kruisverkeer van klanten en gezinsleden. 
Indien daar voldoende ruimte voor is, markeer dan vanaf de 
deuropening op de vloer de best mogelijke verkeersroute, zorg 
voor voldoende brede looppaden hou daarbij zoveel mogelijk 
rekening met de 1,5 meter bepaling.

• En ventileer de salon goed. Doe dit aan het begin van de 
werkdag, tijdens de lunchpauze en aan het eind van de werkdag  
tenminste 20 minuten lang en lucht met natuurlijke buitenlucht. 
Lucht de salon ook tussen de behandelingen door in de tijd die 
gebruikt wordt om de salon te reinigen en te desinfecteren.”

1,5 m
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Agenda beheer.

Juist omdat het noodzakelijk is afstand te houden en kruisverkeer te vermijden, moet vanaf 
nu tussen iedere behandeling een kwartier extra tijd ingepland worden. In dat kwartier 
kun je je werktafel en alles wat verder ook gereinigd en gedesifecteerd moet worden, 
schoonmaken en moet de salon gelucht worden. Zo vermijd je ook dat de vertrekkende 
klant in aanraking komt met de komende klant. 

Dit betekent dat, als je alleen thuis werkt, er nooit meer dan twee personen in je 
salon mogen zijn! Werk dus altijd op afspraak!

Overweeg om een on-line afsprakensysteem te installeren waarbij per nagelstylist de be-
schikbare momenten zijn opgenomen en waaruit de klant het voor haar meest gunstige 
moment kan kiezen.

Zorg voor het duidelijk bijhouden van de agenda omdat bij een eventuele navraag door 
de GGD, exact aangegeven moet worden op welke momenten welke klanten, medewer-
kers of anderen in de salon aanwezig waren in verband van de noodzakelijk traceerbaar-
heid van mogelijke besmettingen.

Salon aan huis.

Werk je alleen in je salon, richt je salon dan zo in dat je 
bij binnenkomst voor je klant uit naar jouw kant van de 
nageltafel kunt lopen en dat bij het weggaan je klant eerst 
naar buiten gaat en jij kunt volgen. Vermijd elk contact anders 
dan het “doen” van de nagels en zorg dat er, als je niet aan 
de tafel zit, altijd een mogelijkheid van 1,5 meter afstand is. 
Alleen dan zal het mogelijk zijn bij het geleidelijk weer op 
gang brengen van de maatschappij, zelf ook verstandig en 
veilig aan de slag te gaan.
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Vermijd elk contact 
anders dan het “doen” 

van de nagels.



Stylist

Klant
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REINIG NA IEDERE BEHANDELING:

 De hele werktafel

 Werk materiaal

 Het spatscherm

 De stoel van de klant

 De afrekenbalie

 Het pinapparaat

 De deurknoppen

  Trapleuningen

 De wasbak

 Je eigen handen

• 1.5 meter afstand

• Vermijd elk contact

• Was uitgebreid je handen

• Het is raadzaam te werken met een 
spatscherm, face shield of beschermingsbril

• Gebruik desinfectieproducten

• Werk met mondkapje en handschoenen

• Werk met een hygiënisch vijlsysteem of 
gebruik wegwerpvijlen voor iedere klant 

• Desinfecteer na ieder behandeling alle        
benodigdheden en oppervlakten

• Vermijd cashgeld

• Denk aan jouw eigen veiligheid                         
en die van de klant



Salon met meerdere medewerkers 

Werk je met meerdere mensen in de salon dan is het zaak de salon zo in te richten dat er te 
allen tijde 1,5 meter afstand kan worden gehandhaafd. Dat kan betekenen dat nageltafels 
verplaatst moeten worden zodanig dat er tussen de nagelstylisten onderling, maar ook 
tussen de klanten onderling, meer dan 1,5 meter afstand moet worden gecreëerd.  Ook 
kan dat betekenen dat er een routing van eenrichtingsverkeer moet worden vastgelegd; 
een dergelijke routing moet met tape op de vloer of anderszins worden aangegeven. 
Vermijd kruislingse bewegingen.

Plaats eventueel indien de ruimte het niet toelaat kuch-schermen tussen de tafels. Deze 
kuch-schermen dienen minimaal de breedte van de tafel + 120 cm breed te zijn en 
minimaal 150 cm hoog.

Een goede richtlijn voor het bepalen van het maximaal aantal werkplekken is uit te gaan 
van 10 m2 oppervlak per werkplek. Dus is de salon ca 60 m2 groot dan zouden hier 
maximaal 6 werkplekken gerealiseerd kunnen worden. Met deze richtlijn is het vrijwel 
altijd mogelijk een indeling te maken waarbij de 1,5 meter een haalbaar gegeven wordt.
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Het creëren van voldoende afstand kan betekenen dat er wellicht een werktafel moet 
worden opgeheven. In dat geval zouden, door het verlengen van de openingstijden en het 
in “ploegen” werken van de collega’s, toch voldoende behandelingsmogelijkheden gecreëerd 
kunnen worden. Door in “ploegen” te werken kunnen collega’s onderling gescheiden worden 
door bijvoorbeeld op wisselende werkdagen te werken of door verschillende ritmes qua 
tijden etc. aan te houden, zodat er onderling zo min mogelijk contact is. Hou er ook rekening 
mee dat komende en vertrekkende klanten op afstand langs de nageltafels kunnen lopen 
ook met in achtname van die zelfde 1,5 meter.

Werken met meer dan een nagelstyliste in de salon betekent ook dat er een ruimte moet zijn 
om te pauzeren en dat ook in deze pauze-ruimte de 1,5 meter tussenruimte moet worden 
toegepast. Is een dergelijke ruimte niet aanwezig of te klein om aan de randvoorwaarden te 
voldoen, stel dan een pauze schema op en laat iedereen afzonderlijk pauzeren. Laat iedereen 
na gebruik de ruimte ook schoon en gedesinfecteerd achterlaten.

Spreek met elkaar af dat iedere nagelstylist iedere ochtend voordat ze naar de nagelsalon 
komt haar temperatuur opmeet, zichzelf de 5 bovengenoemde vragen stelt en thuisblijft 
indien nodig om daarmee de veiligheid van de klant en de collega’s te waarborgen.

Dit alles vergt dus een verstandige planning. Plan tussen alle behandelingen in een kwartier 
extra om de tafel te desinfecteren en de volgende behandeling goed voor te bereiden. Zorg 
ervoor dat er nooit meer dan het dubbele aantal mensen in de salon aanwezig is, dan het 
aantal medewerkers aan de nageltafel. Dat betekent dus dat de vertrekkende klant de salon 
moet hebben verlaten voor de nieuwe klant naar binnen mag. Een wachtruimte is in dit geval 
beter niet te gebruiken. 

Verzoek bezoekers/klanten maximaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig 
te zijn, markeer voor de deur de 1,5 meter lijn en vraag de klant indien mogelijk zo lang 
mogelijk in hun auto te blijven wachten. Als klanten te vroeg zijn, vraag ze dan buiten te 
wachten, hoe vervelend dat ook is.
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• Blijf thuis en ziek uit als je last hebt van 
meer dan 38 graden koorts, aanhoudende 
benauwdheid of niezen. 

• Blijf ook thuis als een deelnemer van je 
huishouden deze klachten vertoont.

• Was de handen elk uur, maar in ieder 
geval voor en na de behandeling van elke 
klant met water en zeep uit een flesje 
met een pompje en desinfecteer met een 
handdesinfectant. 

• Hoest en nies in de binnenkant van de 
elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues, 
gebruik deze slechts éénmaal en gooi ze 
meteen weg. 

• Groet zonder aanraking (geen hand 
geven). 

• Neem geen jas aan, laat de klant deze 
zelf ophangen. Desinfecteer de gebruikte 
hanger of kapstok na elk gebruik. 

• Maak gebruik van wegwerp handdoeken. 

• Maak gebruik van papieren (koffie)bekers 
en papieren handdoekjes in het toilet. 

• Werk altijd met handschoenen en bij het 
vijlen met een mondmasker. Vervang die 
na elke behandeling: gebruik daarbij bij 
voorkeur nitril handschoenen vanwege de 
resistentie voor de chemicaliën waarmee 
in de salon gewerkt wordt. 

• Door gebruik te maken van een 
spatscherm is het niet noodzakelijk 
daarvoor FFP2/3 geclassificeerde 
mondkapjes te gebruiken. Gebruik dan 
wel een drie-laags mondmasker.

• Gebruik alleen je eigen materialen, 
penselen en gereedschappen en wissel dit 
niet uit met collega’s. 

• Behoor je tot een kwetsbare groep, neem 
dan contact op met je huisarts of overleg 
met je collega’s om te zien in hoeverre ook 
jij weer aan de slag zou kunnen.

• Zorg voor een zo kaal mogelijke inrichting 
om te voorkomen dat er teveel kan 
worden aangeraakt. Vermijd daarom 
vooral losliggende tijdschriften.

Maak na iedere klant alle 
aanrakingsgevoelige zaken schoon met 
een desinfecterend schoonmaakmiddel: 

• De stoel van de klant, je werktafel, het 
spatscherm, de eventuele kuch-schermen 

• Het gebruikte materiaal zoals cuticle 
pushers, bitjes, de gebruikte vijlkernen 
van het hygiënisch vijlsysteem en andere 
materialen die je gebruikt zou kunnen 
hebben.

• De deurklinken en trapleuningen 

• De pinautomaat 

• Alle touchscreens 

• De balie 

• De telefoon 

• Toilet en fonteintje 

• Eventueel aanwezige (kuch)schermen

Voor elke werkende 
in de salon
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• Houd 1,5 meter afstand van elkaar, 
voor de salon en in de salon. 

• Blijf thuis en ziek uit als je last hebt 
van meer dan 38 graden koorts, 
aanhoudende benauwdheid of niezen. 

• Blijf ook thuis als een deelnemer van je 
huishouden deze klachten vertoont.

• Was je handen voor je naar de salon 
gaat en was direct bij binnenkomst in 
de salon je handen.  

• Desinfecteer na het wassen nogmaals 
de handen met de klaarstaande 
desinfectie middelen.

• Doe juwelen en/of ringen af en berg 
ook je telefoon op. Deze mag tijdens 
de behandeling uit voorzorg niet 
gebruikt worden.

• Volg altijd de aanwijzingen van je 
nagelstylist 

• Betaal zoveel mogelijk contactloos    
(pin of mobiel) 

• Kom alleen naar de salon

• Maak afspraken met leveranciers met 
betrekking tot de tijd waarop eventuele 
bestellingen worden geleverd. Indien 
mogelijk voor of na openingstijd of 
tijdens de lunchpauze.

• Mocht dit niet mogelijk zijn: houd 
afstand en zorg voor minimaal 
oponthoud. Voorkom contact tussen 
klant, bezorging en gezin.

Voor de klant 
en andere aanwezigen 

in de salon

Regels voor 
leveranciers.
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Conclusie.

Alleen als alle nagelstylisten op een verstandige wijze in hun salon maatregelen nemen 
om overdracht van het Corona-virus te voorkomen, zal het mogelijk worden geleidelijk 
het werk in de nagelsalon weer toe te staan. Dit protocol is min of meer een verplichting; 
een richtlijn waaraan de professionele nagelstylist zich dient te houden, niet alleen voor 
haar eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van haar/zijn gezin en natuurlijk ook 
die van de klant.

Werk verstandig, werk veilig. Gebruik de juiste desinfectiemiddelen, werk altijd met hand-
schoenen en maak tijdens het vijlen gebruik  van een hygienisch vijlsysteem en werk met 
een mondkapje tegen het inhaleren van stof. Denk in afstand en hou afstand: we leven in 
een 1,5 meter maatschappij!

Als er updates of wijzigingen op dit protocol komen, communiceer die dan direct met alle 
betrokkenen zowel klanten als collega’s.

Succes en Stay Safe!

Stel uw klanten op de hoogte van de maatregelen in uw salon. Op de 
volgende pagina vindt u de richtlijnen voor uw klanten. Plak deze op 
de deur of waar deze duidelijk zichtbaar is voor de klant.
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1,5 m

Blijf thuis als iemand in 
jouw huis koorts heeft 
(vanaf 38 C°) en/of be-
nauwdheidsklachten. 

Nies of hoest in een 
papieren zakdoek of 

uw elleboog.

Betaal zoveel 
mogelijk contactloos                     

(pin of mobiel) 

Houd 1,5 meter afstand 
van elkaar, voor de salon 

en in de salon. 

Was direct bij binnen-
komst in de salon je 

handen.  

Kom alleen naar 
de salon

VOOR DE KLANTEN 
EN ANDERE AANWEZIGEN IN DE SALON: 

Stay Safe 
Volg altijd de aanwijzingen van je nagelstylist!
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