COVID-19 Susanne Tol Pedicure & Massage mei 2020
Voorafgaand aan uw afspraak ben ik verplicht u op de hoogte te brengen van veranderingen
per 11/5/20. Provoet (brancheorganisatie van pedicures) en NGS (branche organisatie
massage) hebben wijzigingen aangebracht in het protocol naar aanleiding van COVID-19.
Hierin wordt zichtbaar aan welke voorwaarden pedicures en masseurs zich moeten houden in
de nieuwe 1,5 meter samenleving. Ook voor u als cliënt zijn er aanpassingen met betrekking
tot beschermingsmiddelen voor uw veiligheid.
Wanneer er sprake is van onderstaande verschijnselen kan er géén behandeling plaatsvinden:
•
•
•
•
•

Is er sprake van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid?
Is er sprake van benauwdheid of longontsteking? Is er sprake van koorts?
Bent u in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?
Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19?
Hebben eventuele huisgenoten deze klachten?

Algemeen

•
•
•
•
•

Bij binnenkomst schudden we geen handen
Na binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren en geef ik u handschoenen en een
chirurgisch mondmasker type IIR
Maximaal 1 cliënt in de praktijk, de afstand van 1,5m kan niet gewaarborgd worden.
In de praktijkruimte is het nuttigen van drank niet toegestaan.
Advies géén gebruik te maken van het toilet

Na de behandeling

•

U desinfecteert opnieuw uw handen, rekent af per pinbetaling

Voor onze pedicure- en massagebranche is het gewoon om met persoonlijke beschermende
middelen te werken en voor een goede hygiëne te zorgen. Maar we hebben meer
persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, ook voor u. Door de grote vraag, ook buiten de
branche, zijn deze middelen niet ruim op voorraad. Door deze schaarste van desinfectie- en
beschermingsmiddelen liggen de kosten vele malen hoger. Door deze strenge protocollen
ben ik, zijn wij, pedicures en masseurs, noodgedwongen de tarieven te verhogen.
Susanne Tol Pedicure & Massage is aangesloten bij ProVoet & NGS

