Protocol voor klanten van Sterren Kappers:

•

Wij werken alleen op afspraak.

•

Verzet je afspraak als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.

•

Verzet je afspraak als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.

•

Houd 1,5 meter afstand van elkaar, voor de salon en in de salon.

•

Kom kort voor uw afspraak pas de salon binnen (maximaal 5 minuten).

•

Desinfecteer bij binnenkomst in de salon je handen. (wij hebben dit klaar staan)

•

Maximaal 1 klant per 10m2 tegelijk in de salon (max 4 klanten). Wanneer u bij binnenkomst
ziet dat dit aantal is bereikt blijf dan buiten of in uw auto wachten wanneer dit mogelijk is.

•

Kom alleen naar de salon, een minderjarig kind en mensen die door een beperking
begeleiding nodig hebben mogen naar de salon vergezeld worden door één
volwassene.

•

Volg altijd de aanwijzingen van de haarstylisten in de salon.

•

Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).

•

Probeer niet onnodig materialen bij ons in de salon aan te raken.

•

Alleen bij uiterst hoge nood is een toilet bezoek toegestaan.

•

Er zijn geen tijdschriften of kranten aanwezig in de salon vanwege onze hygiënemaatregelen,
het is wel toegestaan om zelf iets mee te nemen.

•

Wij schenken helaas op dit moment uit voorzorg geen koffie of thee.

•

Hoest en nies in uw elleboog.

Wij rekenen bovenop elke behandeling 1,50 euro voor de extra kosten die nodig zijn om onze
salon Corona proof te houden, wij danken u voor het begrip hiervoor.

Protocol voor Sterren Kappers

•

Bij ons worden alle gebruikte materialen na elk kappersbezoek gedesinfecteerd.

•

Wij zullen bij elke nieuwe klant schone kapkleden gebruiken.

•

Wij zullen persoonlijke veiligheid middelen gebruiken zoals bijvoorbeeld
handschoenen,mondkapjes etc.

•

Zodra wij zelf gezondheid klachten vertonen zullen wij de afspraken afzeggen en thuis blijven.

•

Wij groeten zonder aanraking.

•

Wij wassen regelmatig onze handen.

•

Wij houden 1,5 meter afstand onderling en pauzeren gescheiden.

•

Wij werken met maximaal twee haarstylisten op 1 dag.

•

Wij verruimen onze openingstijden om klanten meer te kunnen spreiden.

Mondkapjes
Het dragen van een mondkapje is volgens de richtlijnen vanuit de overheid niet verplicht voor contact
beroepen. Wij zullen voor uw en onze veiligheid wel een mondkapje dragen.

Maatregelen in de salon
Zoals u op onderstaande foto’s kunt zien hebben wij in de salon maatregelen genomen zoals plexiglas
schermen:

Houd onze website en social media pagina’s in de gaten voor eventuele updates!

