
 

 

Hygiënemaatregelen i.v.m. coronavirus  

Fijn dat je komt voor een behandeling! Door corona zijn er wat extra aandachtspunten en 

maatregelen. Daar vraag ik hieronder graag je aandacht voor. 

Het gebruik van een mondkapje voor schoonheidsspecialist én klant is niet langer verplicht. 

Maar als je je er prettig bij voelt, dan kan je ‘m uiteraard dragen. Ik blijf dat voorlopig in ieder 

geval doen, dat voelt beter.  

Verder blijven natuurlijk de reguliere corona-voorschriften van toepassing. Dit betekent dat je 

thuis moet blijven en uitzieken als je last hebt van één van de volgende klachten: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38° C), koorts (vanaf 

38° C) of benauwdheidsklachten. Je mag ook niet komen als een huisgenoot koorts heeft 

(vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten. Dit geldt ook als je in het buitenland bent geweest 

en je volgens de richtlijnen in quarantaine moet. Is hier sprake van, neem dan contact op om 

je afspraak te verplaatsen.  

Om jou zo veilig mogelijk te behandelen, heb ik een aantal extra hygiënemaatregelen 

getroffen. Zo wordt de behandelruimte regelmatig geventileerd. Daarnaast zijn er een paar 

praktische zaken die handig zijn te weten voor je komt.  

• Draag liever geen sieraden op plaatsen die behandeld worden. 

• Zorg ervoor dat je net voor de afspraak arriveert (maximaal 5 minuten van tevoren). 

• Bij binnenkomst word je gevraagd je handen te desinfecteren. 

 

Overige aandachtspunten 

• Momentje voor jezelf is een thuissalon. In deze tijd zijn m’n gezinsleden meer 

aanwezig dan anders. Dat betekent dat je mogelijk meer van hun aanwezigheid merkt.  

• Kom je met de auto? Je kunt vergunningvrij parkeren in het noordelijke deel van de 

Verspronckweg, de Begastraat, de Van der Meerstraat en Brakenburghstraat. In 

verband met de verbouwing van de school tegenover Momentje voor jezelf zijn er 

minder parkeerplaatsen dan voorheen. De kans op parkeren voor de deur is dus 

helaas tijdelijk kleiner.  

• Kom je met de fiets? Je kunt je fiets op de stoep of in de tuin neerzetten. Fijn als je de 

fietsenstalling vrij kunt houden voor de fietsen van de kinderen.   

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem gerust contact op!  

Marjan Lansdaal, Momentje voor jezelf, 06 458 18 639, lansdaalm@gmail.com 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland
https://www.momentje-voor-jezelf.nl/Contact/

