
Wij houden ons aan het 
COVID-19 Hygiëneprotocol  
SCHOONHEIDSSPECIALISTEN

 
BLIJF THUIS

Heeft u last van één van deze 
klachten: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) 
hoest, benauwdheidsklachten , 
verhoging of koorts (vanaf 38°), 

of heeft één van uw huisgenoten 
last van benauwdheidsklachten of 

koorts (vanaf 38°)? 
Blijf dan thuis.

 
PRECIES OP TIJD

Kom precies op tijd (niet te vroeg 
en niet te laat), zodat u niet hoeft 

te wachten in de ontvangstruimte, 
maar er ook voldoende tijd 

zit tussen de afspraak met de 
volgende klant.

 
HANDEN WASSEN

Was uw handen grondig 
(minimaal 20 seconden) en 

/ of desinfecteer deze bij 
binnenkomst.

 
HANDEN SCHUDDEN

In verband met 
hygiëne geven wij bij ontvangst 

geen hand.

 
NA DE BEHANDELING
Was uw handen grondig 

(minimaal 20 seconden) en 
/ of desinfecteer deze na de 

behandeling.

 
BETAAL CONTACTLOOS

Wij vragen u om contactloos te 
betalen via pin of betaalverzoek.

Deze salon is aangesloten bij:

Brancheorganisatie schoonheidsverzorging

Bij de ANBOS schoonheidsspecialist 
ben je in vertrouwde handen
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Gezondheidscheck voor klanten
Veilig werken bij contactberoepen

Medewerkers in contactberoepen moeten zo veilig mogelijk kunnen werken en ook 
moet het voor klanten veilig zijn. Vanuit de richtlijnen van RIVM en het COVID19 
Hygiëneprotocol Schoonheidsspecialisten van ANBOS, zijn wij verplicht om klanten deze 
gezondheidscheck te laten doen. 

Vragen voor de klant 
De klant mag niet komen wanneer één van onderstaande vragen met JA is beantwoord. 
De afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden. 

Nee Ja 

1. Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment 
één of meerdere van de volgende (milde) 
klachten: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden 
Celsius)? 

☐ ☐

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid 
met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

☐ ☐

3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad 
(vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit 
in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

☐ ☐

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe 
coronavirus (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen 
geleden contact gehad met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten 
had? 

☐ ☐

5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact 
heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe 
coronavirus is vastgesteld? 

☐ ☐


