Protocol werkzaamheden tijdens COVID-19
Voor de werkzaamheden tijdens de COVID-19 periode is er door de branche organisatie
Provoet een protocol opgesteld om u zo veilig mogelijk te kunnen helpen. Dankzij deze
voorzorgsmaatregelen kan ik veilige zorg bieden.















Bij binnenkomst schud ik geen handen en dient u zelf uw jas uit te trekken en op de
kapstok te hangen.
U dient uw handen te ontsmetten en een mondkapje op te zetten, deze zijn in de
entree aanwezig.
Probeert u zo weinig mogelijk zaken aan te raken.
U dient het mondkapje de gehele behandeling op te houden en niet aan te raken.
Ik ben verplicht om alle persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Zoals u al van
mij gewend bent zal ik een mondkapje, handschoenen en een bril dragen. Daarnaast
zal ik een gezichtsmasker en schort dragen en zorgen dat mijn haar opgebonden is of
eventueel is afgedekt.
Ik zal zoveel mogelijk proberen om 1,5 meter afstand te houden, u dient dit ook te
doen. Dit houdt in dat de behandelstoel in de kantel/ligstand zal staan om zoveel
mogelijk afstand te creëren.
De praktijk dient goed geventileerd te zijn. Tussen de behandelingen dient er
minimaal 15 minuten gelucht te worden. Tijdens de behandeling zal het raam in de
praktijk zoveel mogelijk openstaan.
U dient alleen naar te praktijk te komen. Wilt u a.u.b. op tijd zijn. Door alle extra
maatregelen heb ik meer tijd nodig voor de behandeling/procedure en dient er ook
nog achterstand te worden ingehaald.
Ik zal mijn mondkapje tijdens het gehele contact dragen.
Ik gebruik voor iedere klant een schoon instrumentensetje, zoals u dat al van mij
gewend bent.
Na de behandeling zal ik alles desinfecteren, praktijk/trapleuningen, deurknoppen
etc.
Bij uw vertrek zal ik alle deuren voor u openhouden.

Dan is er door Provoet het dringend advies gegeven om zoveel mogelijk handmatig te
werken, dus zo weinig mogelijk de freesmotor gebruiken. Indien ik toch gebruik moet maken
van mijn freesmotor zal ik, indien mogelijk, zonder water/verneveling werken en deze in
ieder geval alleen op de laagste stand gebruiken. (Pedicuremotoren met aerosolen
(nattechniek/ verneveling) hebben een risico op snelle verspreiding van het virus via de

verneveling). Dit kan inhouden dat de behandeling anders is dan u van mij gewend bent mij.
Ook zal ik geen warm kompres gebruiken na de behandeling.
Ook ben ik genoodzaakt om een toeslag aan u te berekenen in verband met het nemen van
extra maatregelen volgens het nieuwe protocol en (extra) inkoop van speciale, zeer dure
materialen. Deze toeslag bedraagt € 5,00 per behandeling en zal voor de gehele COVID-19
periode gelden
Als u genoemde klachten vertoont dient u de afspraak af te bellen en kunt u mij weer bellen
voor een nieuwe afspraak zodra u klachtenvrij bent. Ik verzoek u de afspraak minimaal 24
uur van te voren af te zeggen zodat ik nog in de gelegenheid ben om een andere klant te
behandelen. U kunt zich voorstellen dat alle voeten inmiddels wel aan verzorging toe zijn!
Als u de afspraak niet, op tijd, verzet/afzegt ben ik genoodzaakt deze in rekening te brengen.

