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We hebben momenteel een aangepaste behandelagenda. We mogen alleen mensen toe te laten in 

de nagelstudio waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. We willen graag een 

afspraak met u maken, maar hebben vooraf een aantal vragen: 

 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) 

 Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

 Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de 

afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

 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? 

 Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld? 

 Bent u in thuisisolatie? 

 Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? 

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’JA’ is, dan mag geen behandeling plaats vinden. De 

afspraak moet worden uitgesteld totdat de klant alle bovenstaande vragen met 'NEE' kan 

beantwoorden. 

Maatregelen in de Nagelstudio m.b.t. Corona  

Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te wassen en desinfecteren. 

 We letten er strikt op dat er in de wachtruimte, indien aanwezig, 1,5 meter afstand wordt 

bewaard. 

 De behandelaar draagt een mondmasker en de werkplek is aangepast volgens de richtlijnen 

van het RIVM. 

 De nagelstudio wordt zoals altijd al na elke behandeling schoongemaakt en gedesinfecteerd. 

De balie en wachtruimte worden nu nóg vaker schoongemaakt.  

Richtlijnen voor bezoek aan de nagelstudio 

Wij wensen te benadrukken dat de nagelbehandelingen alleen worden hervat voor klanten die niet 

tot een risicogroep behoren. Mensen in de risicogroep zijn: 

 Personen (of diens gezinsleden) die bewezen coronapatiënt zijn of symptomen van het 

coronavirus vertonen. Hierbij denken wij aan verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 

benauwdheid en/of koorts. 



 

Versie 1                                                                                                                                         10-5-2020 

 

 

 

 

 

 Personen die korter dan 2 weken genezen zijn van het corona-virus. 

 Personen die in een instelling verblijven of mensen die in een verpleeghuis wonen. 

 Afspraken kunnen alleen telefonisch, online of direct na de behandeling gemaakt worden 

(geen vrije inloop, alleen op afspraak).  

 De klant wordt verzocht niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig 

te zijn. Een klant, die eerder verschijnt wordt niet toegelaten. 

 De klant dient alléén op de afspraak te komen, dus niet in gezelschap van anderen, 

waaronder kinderen. Een klant, die met één of meer anderen verschijnt wordt niet 

toegelaten. 

 De klant dient de afspraak af te zeggen als deze ziekteverschijnselen vertoont.  

 Verandert er tussen het moment van afspraak maken en moment van afspraak iets waarbij 

het voorgaande van toepassing is, dan dient de klant dit direct te melden aan de 

behandelaar. 

 In geval dat de behandelaar op 1 van de vragen ‘ja’  beantwoord zal de afspraak geannuleerd 

worden. 

 Werkt u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, dan 

is een mondkapje voor u wel verplicht. 


