Lid van Provoet
Pedicurepraktijk “het Voeteneindje”

H.J. Kniggekade 3
9503 RG Stadskanaal
Telefoonnr. 0599-620685

Info Coronavirus
Ik ben weer geopend voor reguliere voetzorg.
Ik probeer iedereen zo eerlijk mogelijk in te plannen. Ik vraag om uw begrip dat alle behandelingen niet in
één week in te halen zijn en ik alle zeilen zal bijzetten om iedereen zo vlot mogelijk te behandelen.
Echter leven we nog steeds in het corona tijdperk en het is van belang, dat we ons daar allebei van bewust
zijn als u naar mijn praktijk komt.
Dankzij de volgende maatregelen kan ik u een zo veilig mogelijke behandeling aanbieden en kan ik onder
deze omstandigheden zo veilig mogelijk werken:
Ik voer geen behandeling uit als ik of u:
•
•
•
•
•

verkouden bent, hoest en/of niest;
koorts heeft;
in besmet gebied bent geweest;
in contact bent geweest met iemand die het coronavirus heeft;
dit is ook van toepassing als eventuele huisgenote(n) voldoen aan het bovenstaande.

Om bovenstaande te kunnen controleren zal ik u bij het maken van een afspraak, specifieke
gezondheidsvragen stellen, zoals hierboven genoemd. Ik ga er tevens vanuit dat u bij klachten zelf de
afspraak zult afzeggen.
Als u een afspraak met mij heeft, zijn de volgende maatregelen van kracht :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom op tijd, niet te vroeg maar ook zeker niet te laat om te voorkomen dat klanten elkaar tegen
komen;
Kom alleen;
Tussen de klanten heb ik tijd ingepland om mijn praktijk te reinigen en te ventileren, zodat de ruimte
weer aan de opgestelde protocollen voldoet;
Alle contactpunten (deurklink, pinapparaat, stoel, scherm, enz.) worden na iedere behandeling
gereinigd;
Als u bij de praktijk aankomt zal ik u naar binnen laten in de behandelruimte, u mag wel wachten in
de wachtruimte;
Voor en na de behandeling moet u uw handen wassen, dat kan in de praktijk plaatsvinden;
Om de 1,5 meter maatregel te kunnen invullen werk ik tijdens de behandeling met een scherm,
welke tussen ons in geplaatst wordt;
Toiletbezoek zoveel mogelijk beperken (van tevoren thuis);
Graag met de pin betalen.

Helaas moet ik u een deel van kosten voor alle extra maatregelen doorberekenen in de vorm van een
toeslag van € 2,50 per behandeling; de inkoopprijzen van alle te gebruiken middelen zijn fors gestegen.
Met vriendelijke groet,
Greetje
E-mail: hetvoeteneindje@home.nl
Webpagina: www.hetvoeteneindje.nl

