Beautysalon Redlex in Amsterdam Noord is weer open! Wij zijn blij dat we de deuren weer voor u kunnen openen,
maar wij zullen hierbij wel verschillende maatregelen in acht nemen. Op deze manier kunnen we u op een
verantwoorde manier blijven verwelkomen in onze salon.
Hoe doen wij dit? Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
• Kom bij voorkeur alleen
• Wij vragen u om bij binnenkomst de handen te desinfecteren
• Neem 2 handdoeken mee
• Kom niet te vroeg naar uw afspraak
Maatregelen
Met betrekking tot de inrichting van de praktijk hebben we verschillende aanpassingen gedaan, zodat de veiligheid
gerespecteerd kan worden. Bij de in– en uitgang en de toiletruimte hebben wij desinfectie alcohol klaar staan. Wij
vragen u vriendelijk om bij binnenkomst en na gebruik van onze toiletruimte hier gebruik van te maken.
Hygiëne
Indien er bij u geen sprake is van symptomen die te maken zouden kunnen hebben met COVID-19, dan hoeven wij
volgens het RIVM geen gebruik te maken van een mondkapje of handschoenen. Wij vinden het zelf prettiger om wel
met een mondkapje en handschoenen te werken en vragen u er ook een te gebruiken als dit bij uw behandeling
mogelijk is. Bij een volledige gezichtsbehandeling is het natuurlijk onmogelijk voor u om een mondkapje te dragen.
Indien u alleen voor wimpers of wenkbrauwen een afspraak maakt, dan stellen wij het op prijs als u wel een
mondkapje draagt. U mag deze van thuis meenemen. Heeft u deze niet tot uw beschikking? U kunt tegen een gering
tarief van € 2,= een mondkapje bij ons aanschaffen.
Onze schoonheidsspecialisten wassen daarnaast na elke behandeling hun handen, toetsenborden, deurklinken,
apparatuur, behandelbanken en onze toiletten worden verschillende malen per dag schoongemaakt.
Symptomen/klachten
Indien er sprake is van symptomen die te maken zouden kunnen hebben met COVID-19, willen we u met klem
vragen om thuis te blijven en uw afspraak bij ons te annuleren. Indien mogelijk dit graag minimaal 24 uur voor de
afgesproken behandeling.
• Dit geldt voor de volgende symptomen:
• Hoesten
• Niezen
• Verkoudheid
• Loopneus
• Keelpijn
• Koorts
• Benauwdheid
Ook als u al langer bekend bent met hoesten of verkoudheid vanwege andere oorzaken (zoals bijvoorbeeld
hooikoorts of bronchitis), willen we u toch vragen thuis te blijven. Uw schoonheidsspecialist of andere mensen in de
salon kunnen dit onderscheid niet maken.
Neem voor een afspraak contact op via onze website, e-mail, telefoon of direct met uw schoonheidsspecialist.
Wij proberen onze cliënten in te plannen op de voor de schoonheidsspecialiste meest gunstige tijd i.v.m.
zwangerschap en om huidige maatregelen zo goed mogelijk te kunnen handhaven.
Meer informatie omtrent ons beleid in tijden van corona, vindt u op de volgende
links: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Denk om uw eigen gezondheid, die van de schoonheidsspecialist(e).
We hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich altijd tot uw

schoonheidsspecialist(e) wenden of contact met ons opnemen via beautysalonredlex@hotmail.com
U bent van harte welkom in onze salon.

