Nagelstudio Nail Heaven vindt de gezondheid van iedereen belangrijk.
Daarom zijn er bovenop de bestaande hygiëne maatregelen extra acties
genomen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM voor
contactberoepen tijdens COVID-19.
Met deze folder wil ik je op de hoogte stellen van de extra maatregelen die
genomen zijn. En hoop ik op je begrip en medewerking.

ZIEK OF VERKOUDEN
Annuleer de afspraak bij griepverschijnselen of
verkoudheidsklachten. Ook als de klachten mild zijn.
Heeft één van jouw gezinsleden last van koorts,
griepverschijnselen of verkoudheidsklachten? Ook
dan plannen we een nieuwe afspraak in.
Bij binnenkomst wordt de temperatuur opgenomen om er zeker van te zijn
dat er geen sprake is van verhoging of koorts. Blijkt tijdens de behandeling
dat er toch griepverschijnselen of verkoudheidsklachten zijn, anders dan
verhoging of koorts, dan wordt de behandeling onmiddellijk stop gezet.
______________________BIJ BINNENKOMST______________________

HANDEN WASSEN
Bij binnenkomst hang je jas op aan de kapstok die
speciaal voor de nagelstudio is bedoeld. Dan worden
de handen gewassen met water en zeep. De wasbak op
het toilet beneden staat hiervoor tot je beschikking.

TOILET
Een toiletbezoek is helaas niet meer mogelijk. Het advies is
daarom om voor je afspraak thuis naar het toilet te gaan.

MONDKAPJE
Na het handen wassen krijg je een mondkapje die je
meteen op dient te doen en gedurende de hele
behandeling op dient te houden. Voor het mondkapje
wordt per behandeling een bedrag van €2,00 gerekend,
maar je mag ook zelf bij elke afspraak een ongebruikt en goedgekeurd
mondkapje meenemen. Zonder mondkapje kan de behandeling helaas niet
doorgaan. Aangekomen in de nagelstudio worden de handen
gedesinfecteerd met handdesinfectie. Hierna mag er niet meer aan het
gezicht gezeten worden. Het mondkapje mag pas weer af wanneer je het
pand verlaten hebt.

ETEN & DRINKEN
Eten en drinken is in de nagelstudio niet meer toegestaan.

GSM & SIERADEN
Gsm dient gedurende de hele behandeling in de tas te blijven.
Aan het eind van de behandeling mag deze wel gebruikt worden
voor het betalen van de behandeling, maar dient daarna meteen
weer in de tas opgeborgen te worden. Sieraden bij voorkeur
thuis laten en anders vóór binnenkomst in de tas bewaren.

AANRAKEN & AFSTAND
Raak tijdens het bezoek aan de nagelstudio zo min
mogelijk aan en houdt 1,5 meter afstand bij het
naar boven gaan. De gelpolish kleurstalen en
nailart voorbeelden mogen niet meer vastgepakt
worden. Ik houdt ze vast en dan kan je een kleur
kiezen en deze aanwijzen. Na het reinigen en
desinfecteren van de handen niet meer aan het
gezicht zitten. En probeer waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

EXTRA HYGIËNE
Na een behandeling wordt de nagelstudio altijd goed
schoon gemaakt. Maar nu zal er nog meer aandacht
geschonken worden aan het reinigen en ontsmetten van
oppervlakten die in contact komen met de handen. Denk
hierbij aan de UV of LED lamp, pinautomaat (indien
aanwezig) en deurklinken. Ook het werkoppervlak en
instrumenten worden gereinigd en ontsmet met
goedgekeurde en geregistreerde producten.

EXTRA BESCHERMING
In de nagelstudio gelden extra maatregelen om
verspreiding van het virus te voorkomen. De nagelstylist
draagt bijvoorbeeld een face mask, mondkapje,
goedgekeurde nitril handschoenen en een schort.

BETALING
De betaling van de behandeling gaat bij voorkeur per
bankoverschrijving of via een Tikkie. Dus liever niet of
zo min mogelijk met contant geld. Betaal je wel
contant, dan dient dit gepast te zijn. De betaling dient
meteen in de salon te worden voldaan.

AFSPRAAK MAKEN
Afspraken maken we voortaan via e-mail of Whatsapp.
Vooruit plannen is nog gewoon mogelijk.
___________________________________________________________
Alvast bedankt voor je medewerking. Al deze maatregelen kunnen
misschien overweldigend overkomen, maar ik kijk er naar uit om je te
voorzien van mooie nagels.

