
                                                      Ik mag weer!! 

Vanaf 11 mei mogen de schoonheidsspecialisten hun werk weer hervatten. Dit betekent dat The 

Skinbar vanaf deze datum de deuren weer zal openen voor behandelingen. Er zal volgens de 

richtlijnen van de RIVM, het COVID-19 Hygiëne-protocol en het advies van de brancheorganisatie 

ANBOS worden gewerkt. 

Dit betekent dat als je naar de praktijk komt voor een behandeling, er een aantal zaken zullen zijn die 

anders gaan dan normaal. 

Wat kun je van mij verwachten? 

-Er wordt niet behandeld als ik klachten heb of als iemand van mijn gezin klachten heeft. 

-Ik geef geen hand en houd tot aan de behandeling gepaste afstand. De richtlijn is minimaal 1,5 meter. 

-Bij ontvangst zal ik een mondmasker dragen. Uiteraard met een hele grote glimlach eronder. Tijdens 

de behandeling draag ik tevens een spatbril en eventueel handschoenen. Je bent vrij daar jouw 

voorkeur in aan te geven. 

-Zodra ik de behandelruimte betreedt, zal ik grondig mijn handen wassen en desinfecteren. Ook 

tijdens de behandeling zal ik mijn handen vaak en zorgvuldig wassen. 

-Helaas zal ik geen huidmeting uitvoeren. Gezien de kwetsbaarheid van de sondes kan ik niet na iedere 

handeling een zodanige grondige desinfectie verzorgen die volgens de RIVM richtlijnen vereist is. 

-Tussen de behandelingen door heb ik voldoende tijd gepland om de behandelkamer grondig te 

reinigen alvorens de volgende klant komt. Zo kan ik jou op een veilige manier blijven ontvangen. 

-Tevens worden alle deurklinken, toilet (indien gebruikt), deurbel etc. gereinigd. 

Wat verwacht ik van jou? 

-Dat je de behandeling afzegt bij één van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen,    

keelpijn, (lichte) hoest of verhoging, koorts vanaf 38 C, diarree of benauwdheidsklachten of 

huisgenoten met deze klachten.  

-Bij binnenkomst staat er desinfecterende handgel klaar zodat de handen gelijk kunnen worden 

gedesinfecteerd. 

-Jij betreedt als eerste de behandelruimte en je mag gelijk plaats nemen in de stoel. 

-Er wordt helaas geen koffie, thee of water geschonken. Graag eventueel zelf een flesje water 

meenemen. 

-Maximaal 5 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn. 

-Aan het einde van de behandeling dienen wederom de handen gedesinfecteerd te worden. 

-De betaling zal gedaan worden met een zakelijk Tikkie. 

 

Ik ben enorm blij dat ik jullie weer kan en mag ontvangen. Laten we samen zorgen dat we dat op een 

veilige en verantwoorde manier doen. Tot snel!! 

 


