AANBEVELINGEN OM DE KANS OP DE
BESMETTING MET COVID-19 TE VERLAGEN

Wat kan u doen als klant?

Covid-19, of het coronavirus, houdt de hele wereld in de ban. Omdat bij de uitoefening van het
beroep van beautyprofessional de veilige afstand met de klant niet te allen tijde bewaard kan worden,
vragen wij van u, de klant, een extra inspanning om zowel uw beautyprofessional, de andere klanten
als uzelf te beschermen. Volg deze concrete stappen en geniet van uw bezoek.
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VOOR EN NA HET MAKEN
VAN EEN AFSPRAAK

Klanten worden
enkel op afspraak
toegelaten en niet
langer dan strikt
noodzakelijk.

Laat weten of je
tot de risicogroep
behoort zodat we de
juiste maatregelen
kunnen nemen.

Kom op tijd en dus
niet te vroeg want
je moet buiten
wachten.

Klanten kunnen hun temperatuur meten
voor ze naar het instituut/salon komen
en annuleren hun afspraak wanneer ze
koorts hebben of één van de huisgenoten
symptomen vertoont.

BIJ HET BETREDEN
02 VAN HET SALON

Respecteer het
maximaal aantal klanten
dat tegelijk binnen
toegelaten wordt.

TIJDENS

03 DE BEHANDELING

Hoest of nies in uw
elleboog of in een
papieren zakdoek,
die je onmiddellijk
in een afgesloten
vuilnisemmer gooit.

Praat zo weinig mogelijk
tijdens de verzorging
en zeker niet tijdens de
verzorging van het gelaat
zonder masker.

1,5 m

Pas zoveel mogelijk de
1,5 meter regel toe,
uitzondering enkel voor de
strikt noodzakelijke verrichting
van de behandeling tussen
klant en dienstverlener. Beperk
het werken binnen de 1,5 meter.

Het dragen van een
mondmasker is verplicht.
Voor de klant een
mondmasker uit stof of
wegwerpmateriaal.

Geef geen hand,
kus of knuffel,
een vriendelijk
oogcontact
volstaat.

Er wordt geen
drank, voeding
of snack noch
tijdschriften of
kranten voorzien.

Klanten volgen altijd
aandachtig de instructies
van het personeel van het
instituut/salon op.

1,5 m

Klanten en professionals
behouden te allen tijde zoveel
mogelijk afstand (1,5m).

Klanten
wachten
buiten de
zaak en
wachtzalen
zijn gesloten.

Noteer de contactpersoon
aangeduid voor het melden van
een COVID-19-besmetting.

Handhygiëne wordt ter
beschikking gesteld
aan de ingang en op
verschillende plaatsen in
het instituut/salon.

04 BIJ HET BETALEN
Betaal elektronisch
met bankkaart of
contactloos.

Uw schoonheid in veilige handen

www.besko.be
www.mysafebeautysalon.be

