COVID - 19

EEN BEZOEK AAN
FLORANAILS
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.
Meer info zie bijlage: 'Afspraak bij Floranails' lees deze goed

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.

DEZE 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.
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FLORANAILS
BETALING
De betaling van de behandeling gaat bij voorkeur per pin, Tikkie of
per bankoverschrijving. De betaling dient in de salon te worden
voldaan. Wilt u toch contant betalen, dan gebeurd dit zonder
handcontact.

1,5 M AFSTAND
Houd zo veel mogelijk, buiten de behandeling om, anderhalve
meter afstand. Bijvoorbeeld bij binnenkomst.

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

MONDKAPJES VOOR DE KLANT
- Het dragen van een mondkapje is verplicht. Deze wordt u aangereikt
Zet het mondkapje voor binnenkomst op. Het mondkapje wordt bij Floranails
opgeslagen voor een volgende keer. (Max. 3x)

AFSPRAAK
Floranails werkt uitsluitend op afspraak. Vooraf wordt u d.m.v.
een link van het RIVM gevraagd of u geen coronaklachten heeft .
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OVERIGE RICHTLIJNEN / AFSPRAKEN
1. Naast de extra maatregelen gelden in de salon ook de richtlijnen van het RIVM.
2. De jas wordt niet aangenomen, deze dient u zelf aan de kapstok te hangen, niet over de behandelstoel.
3. Helaas mag er niet meer dan 1 klant in de salon i.v.m. de beperkte ruimte. Ga voor uw afspraak naar het
toilet.
4. Nagels en wimpers die in de afgelopen 7 weken door een ander zijn gezet worden niet behandeld.
5. U wordt verzocht om telefoon en sieraden in uw tas op te bergen. Alleen voor noodzakelijke
telefoongesprekken is gebruik van uw telefoon toegestaan. Gebruik dan wel hierna het handdesinfectant.
6. Voor iedere klant is een schoon gastendoekje aanwezig, deponeer na gebruik deze in de mand./zak
7. U wordt verzocht zo min mogelijk producten en materialen aan te raken. Ook niet bij een kleurtje uitzoeken...
8. Er wordt geen koffie /thee geschonken . Er zijn wel kartonnen wegwerp bekers, aanwezig zodat u zelf water
kunt pakken . U dient deze zelf na gebruik in de pedaalemmer te deponeren.
9. Wimperklanten die graag een dekentje gebruiken tijdens de behandeling, dienen deze zelf SCHOON mee te
nemen.
10. Behandelingen met handmassages worden voorlopig niet gedaan in de salon.

EXTRA MAATREGELEN DOOR FLORANAILS GENOMEN
1. Elke klant krijgt dit protcol uitgereikt zodat u voor de afspraak op tijd bent ingelicht.
2. Er is een sensorkraan geïnstalleerd, zodat de handen contactloos gewassen kunnen
worden.
3. Al het textiel wordt eenmalig gebruikt , in een waszak bewaard en daarna
gewassen op 60 graden.
4. Floranails zal elke dag de salon zo veel mogelijk ventileren.

Ondanks alle maatregelen en richtlijnen is en blijft de kans bestaan dat het virus zich verspreidt!
Bent u zich hiervan bewust.
Alle behandelingen in de salon zijn daarom op eigen risico.
Volgens artikel 6:162 BW kan Floranails niet aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat iemand na een bezoek in de salon
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