
Afspraakprotocol met de verplichte maatregelen. 8 mei 2020. 
 Lees dit goed door en laat het mij weten als je hier vragen over hebt. 
• De afspraak kan niet doorgaan als ik, Joriza, (lichte) klachten heb zoals 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging 
(tot 38°C), koorts (vanaf 38°C) of benauwdheidsklachten of als iemand 
in mijn gezin koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten. 

• De salon bezoeken kan uitsluitend op afspraak. 
• Alle nodige hygiënemaatregelen die verplicht zijn volg ik op. 
• Na elk klantenbezoek reinig ik de salon, alle oppervlakten waar contact 

mee is/kan zijn geweest. 
• Stoelhoes, handdoeken en dekens worden éénmalig gebruikt. 
Voorafgaand aan de afspraak: 
• Indien je uiterlijk 24 uur van te voren onderstaande klachten hebt, de 

afspraak annuleren.  
• De afspraak kan niet doorgaan als je (lichte) klachten hebt zoals 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging 
(tot 38°C), koorts (vanaf 38°C) of benauwdheidsklachten. Ook als 
iemand uit je gezin koorts heeft (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten. 

Tijdens de afspraak: 
• Kom precies op de afgesproken tijd. 
• Kom alleen naar de salon. Heb je begeleiding nodig dan mag je na 

toestemming van mij 1 persoon als begeleiding meenemen. 
• We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. 
• We schudden geen handen. 
• Bij binnenkomst je handen reinigen, de benodigde middelen staan klaar. 
• Je jas mag alleen door jou zelf in de salon aan de kapstok gehangen 

worden. 
• Tijdens en na de behandeling mag ik geen koffie of thee aanbieden. 
• Voor de start van de behandeling, en tijdens de behandeling wanneer 

noodzakelijk, was ik mijn handen. (volgens het handhygiëne protocol 
van het RIVM). 

• Vanuit de overheid ben ik niet verplicht om persoonlijke 
beschermingsmiddelen te gebruiken. Maar ik draag een 
beschermende spatbril en mondkapje. Op jou verzoek draag ik ook  
handschoenen tijdens de behandeling. 

• Wil je, indien de behandeling het toelaat, gebruik maken van persoonlijke 
beschermingsmiddelen dan dien je hier zelf voor te zorgen. Na de 
behandeling dien je je handen weer te reinigen. Ik zorg voor de 
benodigde middelen.  

• Betaling bij voorkeur contactloos of via een online betaalverzoek. 

 


