MONDKAPJES
Het kabinet heeft het dringende advies gegeven om mondkapjes te dragen in publieke
binnenruimtes. Voor contactberoepen, waar de kappers, schoonheidsspecialisten en
nagelstylisten toe behoren, is het advies dat de specialist én de klant een mondkapje dragen.
We zullen dit advies respecteren en vragen iedereen om een mondkapje te dragen bij ons in
de salon. Het dragen van een mondkapje is nadrukkelijk géén vervanging van het protocol
voor de kappersbranche en schoonheidssalons.
BRANCHE PROTOCOL:
• Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.
• Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Was of desinfecteer direct bij binnenkomst in de salon uw handen.
• Het dragen van een (niet) medisch mondkapje is het dringende advies, bij voorkeur buiten
de salon opzetten.
• Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers, voor de salon en in de salon.
• 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.
• Neem zelf iets te lezen mee, tijdschriften mogen we helaas niet aanbieden.
• Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).
REGISTRATIEPLICHT
Voor contactberoepen geldt bovendien een registratieplicht. Deze registratieplicht is bedoeld
om het bron- en contactonderzoek van de GGD makkelijker te maken. We zullen daarom uw
gegevens doornemen tijdens uw bezoek.
HOE HOUDEN WE HET ZO VEILIG MOGELIJK?
•

Wij vragen u om een (niet) medisch mondkapje te dragen. Deze kunt u evt. bij ons kopen
voor €1.50 p st.
• Wij hebben verschillende ionisatoren geplaatst. Meer informatie hierover geven wij u
graag in de salon. Ook kunnen wij deze informatie vooraf toesturen als u dat wenst, aan te
vragen via contact@kapperij.nl.
• Wij zullen continu een transparant mouth shield dragen.
• Bezoekers aan de schoonheidssalons: wij adviseren u dringend een mondkapje te dragen
tot u plaats heeft genomen op de behandelstoel. Uw schoonheidsspecialiste draagt
continu een transparant mouth shield. Ook in de salons staan ionisatoren.

We zijn ervan overtuigt dat wij op deze manier mooi haar kunnen blijven maken en uw
huidconditie kunnen blijven verbeteren. Van uw bezoek aan ons maken we nog steeds een
gezellig en ontspannen uitje, tot snel!

