Hygiëne en veiligheid protocol
Minder leuke tijden maken ons sterker
De sociale omgang in de salon is als volgt:
• Kom dus maximaal 5 minuten eerder, en zeker niet te laat. Ben je te vroeg?
Wacht even buiten op ons mooie terras of maak een wandeling door het
gezellige park Eekhout achter ons.
•

Wij dragen in onze salon verplicht mondkapjes.

•

Desinfecteer direct bij binnenkomst in de salon je handen. Alles daarvoor
staat klaar.

•

We nemen je jas niet aan. Deze mag je zelf ophangen.

•

Handen schudden, een knuffel of spontaan aanraken kan niet.

•

We verwachten je alleen. Je mag meekomen met een minderjarig kind en
met iemand met een beperking.

•

Ons team is verplicht om aan je te vragen of je gezondheidsklachten hebt.
Zij zullen je ook wijzen op de hygiëne-maatregelingen.

•

Jouw heldere en duidelijke antwoord voorkomt onzekerheid.

•

Neem zelf iets mee om te lezen en neem het ook weer mee terug.

•

Afrekenen het liefst per pin.

•

Ben je niet lekker? Een hoestje, verkouden of rillerig? Niezen en keelpijn?
Kom dan alsjeblieft niet. Hoe graag we je ook zien.

•

Een zieke huisgenoot is ook een reden om je afspraak – helaas – uit te
stellen.

•

Onze hairstylisten zijn ook verplicht om je naar huis te sturen als je
aantoonbaar niet lekker bent, of als je aangeeft dat je je niet fit voelt.

Inhoudelijk Ons doel is hetzelfde gebleven: een geweldige service verlenen. Je
bent van ons gewend dat we dat met exclusieve aandacht voor je doen. Wij
garanderen je dat die aandacht geen moment verdwenen is. Het draait nog steeds
om jou.
We kijken er naar uit jullie weer te verwelkomen in de salon.
Heel erg bedankt voor je loyaliteit en geduld in deze uitdagende tijd.
Liefs team Hair Plaza

