GELDENDE CORONA VEILIGHEIDS MAATREGELEN IN ONZE PRAKTIJK!

Beste klant,

Onze huisregels zijn nog steeds van toepassing! Echter nu zijn er een aantal ‘afwijkingen’
door de opgelegde bijkomende veiligheidsmaatregelen om veilig te mogen opstarten en zolang
deze van toepassing dienen te zijn! Wij hopen dat je begrijpt dat de volgende maatregelen
genomen zijn om jouw, onze en anderen hun veiligheid te garanderen, wij volgen ze alvast zeer
nauwgezet op!
Enkel op deze manier kunnen wij je dan toch een aangenaam me-moment aanbieden, iets waar
we nu allemaal naar snakken. Wij wensen je ook nog graag te bedanken voor je geduld en
vertrouwen in onze Holistische Praktijk!

Wat te doen tijdens de ganse duur van de corona veiligheidsmaatregelen ?

1. Bij ziekte (koorts, hoesten, niezen, keelpijn, diarree enz – zelfs bij vermoeden dat deze symptomen
allergie gebonden zijn), ook bij je huisgenoten, dien je thuis te blijven en je afspraak te annuleren!
Dit kan enkel telefonisch dus NIET via FB, Messenger, mail berichten! Doe dit tijdig, want ook
hier zijn onze huisregels nog steeds van toepassing!!
2. Kom op tijd, maar niet te vroeg
. Er wordt tussen alle behandelingen minstens één uur tussen
gelaten om aan alle desinfecterende- en reinigingsmaatregelen te kunnen voldoen.
Verzorgingsproducten, kadobons en gelijkaardig kunnen ook ENKEL op afspraak worden afgehaald
op het daar voorziene tijdstip, en gelden er dezelfde veiligheidsmaatregelen als bij een coaching behandeling!
3. Wij werken enkel 1 per 1 klant, (tenzij als begeleider van een kind – 14 jaar of immobiel). Dit wil
zeggen enkel aparte afspraken met de nodige tussenpauze. Wij beschikken niet over een
wachtruimte. Gelieve bij een vroegtijdige aankomst in je wagen of op de nodige afstand van onze
inkom te blijven wachten tot het tijdstip van je afspraak! Op die manier vermijden we eventueel
contact met andere personen die onze praktijk verlaten.
4. Bij het binnenkomen, dragen wij uit voorzorg plastieken handschoenen, mondmasker en
gelaatscherm en openen voor jou alle deuren. Er zal je gevraagd worden de handen te ontsmetten
en/of te wassen, alsook om je schoenen onmiddellijk aan de inkom uit te doen. Alvorens het
binnenkomen draagt u reeds een mondmasker. Indien je er geen hebt, hebben wij er ter
beschikking (beperkt). Dit masker moet je gedurende de hele behandeling/coaching ophouden
voor zover mogelijk.
5. Je mond- en neusbedekking mag tijdelijk worden verwijderd voor de duur die strikt noodzakelijk is
indien een behandeling aan je gelaat moet uitgevoerd worden, waarbij de bedekking in de weg zit.
Tijdens die periode wordt er niet gepraat

6. Na het desinfecteren van je handen, begeleiden wij je (indien nodig voor je behandeling) naar
onze omkleedruimte. Enkel in nood gevallen mag je gebruik maken van ons toilet, echter alvorens
door te spoelen de afsluitklep naar beneden doen en laten! Wij overhandigen jou een handdoek
om je handen te drogen die je slechts éénmalig mag gebruiken! Bij iedere reinigingsbeurt van je
handen, overhandigen wij dus een nieuwe handdoek.
7. Indien je wenst meer informatie te verschaffen over onze uitgestalde producten, kadobons,
juwelen, etc.? Gelieve NIETS zelf uit onze kasten te halen, wij doen dit met de nodige
veiligheidszorg voor jou. Alle producten, juwelen, etc die voor jou zijn uitgehaald en niet
aangekocht, worden enkel door ons (na de nodige desinfectering en reiniging), terug geplaatst.
8. Voor iedere behandeling/klant, gebruiken wij nieuwe handdoeken die sowieso al aan alle
desinfecteervoorwaarden voldoen. Na afloop behandeling worden deze telkens verwijderd en
onmiddellijk in de wasmachine geplaats, gewassen op 60°, met zoals gewoonlijk toegevoegd
desinfecteermiddel.
9. Tijdens een consult of coaching gelden dezelfde veiligheidsvoorwaarden als bij een behandeling.
Wij houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar! Onze stoelen zijn ook niet tegenover elkaar
geplaatst.
10. Wij dienen ons tijdens de coronamaatregelen strikt aan de vooropgestelde tijd van jouw
behandeling – consult - coaching te houden! Wij kunnen dus nu NIET afwijken en of verlengen!
Wij mogen ook geen dranken aanbieden!
11. Wij aanvaarden tijdens de ganse duur van de coronamaatregelen GEEN cash gelden! Betalingen
kunnen enkel via overschrijving (dienen ons ten laatste voor de aanvang van je afspraak bij ons
toe te zijn gekomen en ook hier zijn onze huisregels van toepassing!) of bij ons ter plaatse via de
Payconiq APP.
12. Onze veiligheid naar jou toe: per klant/behandeling maken wij gebruik van:
- Mondmasker FPP2 tijdens de ganse duurtijd van je coaching - behandeling
- Gelaatsbeschermer voor zolang als nodig is
- Handschoenen voor zolang als nodig is
- Telkens wanneer nodig worden onze handen gedesinfecteerd
- Aangepaste werkkledij, die na iedere klant ongeacht de behandeling of consult wordt vernieuwt.
Een hele boterham, maar enkel op deze manier hebben wij toelating om onze coaching –
consulten - behandelingen te mogen opstarten! Gelieve spontaan je medewerking hier aan te
verlenen, en kan je zich niet in onze extra veiligheidsmaatregelen vinden? Geen probleem, dan
boeken wij je met even veel plezier in onze agenda NA het opheffen van de
veiligheidsmaatregelen.
Groetjes en alvast bedankt voor je begrip!
Anne Elisabeth

