Gliwice 13.05.2020.

ORGANIZACJA PRACY GABINETU BALANCETIME OD 18/05/2020 W ZWIĄZKU
Z ZAGROŻENIEM PANDEMIOLOGICZNYM COVID-19
W oparciu o zalecenia Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13/05/2020 dla salonów kosmetycznych

ASPEKTY DOTYCZĄCE KLIENTA
1. Klienci przyjmowaniu są wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i rodzaju
usługi.
2. W dzień poprzedzający wizytę, Balance Time kontaktuje się z klientem telefonicznie, celem
potwierdzenia, iż wizyta może się odbyć, pod warunkiem nie wystąpienia żadnego z
poniższych:
•
•
•
•

występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do
izolacji.

3. Klient, po przyjściu do gabinetu kosmetologicznego Balance Time , będzie poproszony o:
a. Oświadczenie jak w p. 2
b. Umycie i dezynfekcja rąk – środki zapewnia Balance Time
c. Pozostanie w maseczce, jeżeli zabieg na to pozwala
d. Nie używanie telefonu komórkowego podczas zabiegu
4. Maksymalna ilość klientów mogących jednocześnie przebywać na terenie salonu Balance
Time to 5 osób, z zastrzeżeniem, iż w poszczególnych gabinetach , może jednocześnie
przebywać tylko 1 klient.
5. Poczekalnia jest wyłączona z użytkowania. Klient , po przybyciu, jest kierowany bezpośrednio
do gabinetu, w którym będzie wykonywana usługa kosmetyczna.
6. Uczestniczenie osoby towarzyszącej klientowi podczas zabiegu jest niemożliwe, również jako
osoba oczekująca w poczekalni.
7. Wstrzymane jest częstowanie klientów napojami gorącymi przed i podczas zabiegów. Na
życzenie klienta podawana jest woda w naczyniach jednorazowych.

ASPEKTY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZABIEGÓW
8. Klienci umawiani są w/g harmonogramu zapewniającego odstępy czasowe pomiędzy
zabiegami, celem:
a. Dezynfekcji stanowisk po każdorazowym zabiegu
b. Ograniczenia kontaktu klientów pomiędzy sobą
9. Po każdorazowo wykonanej usłudze, stanowiska zabiegów; uchwyty, blaty, głowice,
manipulatory, klamki, wyłączniki, wieszaki, blat recepcji, i inne przedmioty ,z którymi miał
styczność Klient, są dezynfekowane płynem dezynfekującym.
10. Kosmetolog podczas przyjmowania Klientów i wykonywania usług kosmetycznych ma
następujące zabezpieczenia:
a. Maseczka
b. Przyłbica z plexi
c. Fartuch ochronny
d. Rękawice ochronne – zmieniane każdorazowo po zabiegu
11. Każdorazowo, przed i po zabiegu kosmetolog myje oraz dezynfekuje ręce

12. Codziennym zabiegom odkażającym przy użyciu płynów dezynfekcyjnych poddawane są
wszystkie pomieszczenia gabinetu : podłogi, blaty, oparcia, poręcze, lada recepcyjna,
toalety, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze

BALANCE TIME

