De praktijk mag weer open!

Beste cliënten!
Zoals je weet, moest de praktijk op 15 maart, in verband met het Corona-virus
verplicht sluiten.
Het is heel vreemd om van de een op de andere dag ineens niet te mogen
werken. Ook voor mij heel onzekere tijden. Gelukkig ben ik en mijn familie
gezond gebleven en dat wens ik voor jullie ook van harte.
Ik heb mijn tijd nuttig besteed. Want het was meteen duidelijk dat er dingen
moesten veranderen als we weer zouden mogen werken. Maar ik had ook tijd
voor andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld de huisstijl van de praktijk vernieuwd,
Bekijk de nieuwe website www.pedicuresaloncindy.nl maar eens. Ook zijn er
nieuwe visitekaartes een mooi bord op de gevel, raamstickers, briefpapier etc.
Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.

Vanaf maandag 11 mei mag de praktijk weer
open
Ik ben zo blij dat ik dit aan kan kondigen! Maar tegelijk is er een aantal
veranderingen nodig om aan de nieuwe behandelprotocollen te kunnen
voldoen. Deze zijn opgesteld door de brancheorganisatie in overleg met de
overheid.
Om iedereen zo veilig mogelijk te kunnen behandelen, moet ik tijd vrij houden
tussen iedere behandeling om op de juiste manier schoon te kunnen maken
en de ruimte te ventileren. Ik kan dus minder mensen op een dag behandelen.
Daarom komen vanaf 11 mei alle gemaakte afspraken in dit jaar te
vervallen.
Ik moet een nieuwe planning maken, die voldoet aan de nieuwe regels. Vanaf
vandaag ga ik iedereen bellen die binnenkort een afspraak heeft staan. Mensen
die op grond van hun klachten zo snel mogelijk geholpen moeten worden,
krijgen daarbij voorrang. Je mag ook zelf contact met me opnemen. Ik plan
slechts 1 afspraak vooruit. Zodat iedereen eerst een keer aan de beurt kan
komen. Misschien kunnen maatregelen ook weer afgeschaald worden. Ik vraag
je begrip dat ik onmogelijk iedereen in een week tijd kan helpen.

Nieuwe regels

Om iedereen veilig te kunnen behandelen, ga ik
de volgende regels hanteren;
.
Kom zoveel mogelijk alleen, zonder
onnodige begeleiding
Kom op de afgesproken tijd. Kom niet eerder
en ook niet later
Is er nog een andere cliënt in de praktijk?
Wacht dan alstublieft even buiten.
Iedereen moet bij binnenkomst de handen
reinigen en desinfecteren,
Je mag een mondkapje dragen tijdens de
behandeling, maar het moet niet. U mag er
zelf een meenemen of kunt er bij mij een
kopen voor € 2,50.
Ga thuis naar het toilet

Kom alsjeblieft niet:
Bij hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid
Bij benauwdheid of longontsteking
Bij koorts
Als je in contact bent geweest met iemand die COVID-19 heeft
Als je korter dan 2 weken geleden bent genezen van COVID-19
Als eventuele huisgenoten deze klachten hebben
Je kunt dan gratis je afspraak annuleren
(liefst 24 uur van tevoren want dan kan ik misschien iemand anders helpen)
Als je bij me komt en het blijkt dat er toch een dergelijke klacht speelt, zal ik je
helaas niet behandelen!!

Hygiëne maatregelen
Om je veiligheid en de hygiëne in de praktijk te kunnen garanderen, heb ik
onder andere geinvesteerd in een luchtreiniger. Dit apparaat filtert de lucht in
de praktijk van bacteriën, schimmels en virussen. Een fijn idee.
De desinfectie middelen die ik gebruik in de ultrasoonreiniger voor mijn
instrumenten en de middelen voor het reinigen van de oppervlakken, voldoen
aan alle eisen.
Ik maak schoon en desinfecteer na ieder behandeling, waarbij ik ook
deurklinken en de behandelstoel niet vergeet.
Ik draag zelf ruim voldoende bescherming, waaronder een mondmasker, bril
een schort en handschoenen.

Tarief
Een onderwerp dat ik helaas met jullie moet bespreken is de prijs van de
behandelingen.
Het gaat me echt aan het hart, juist omdat jullie allemaal zo geduldig zijn
geweest en ik natuurlijk het liefst gewoon mensen wil helpen.
De inkoop van een aantal zeer belangrijke spullen in de praktijk, met name op
gebied van de hygiëne is zoals je je vast kunt voorstellen zeer schaars en duur
geworden. Daarbij komt het feit dat ik minder mensen op een dag kan helpen.
Niet leuk, maar ook een flinke inkomstenderving. Ik moet daarom de volgende
prijzen hanteren:

Nieuwe behandeltarieven vanaf 15-2020
Pedicure behandeling (45 min)

€

37,50
Deel behandeling ( 1 indicatie 20 min.)

€

22,50
Bijdrage cosmetische zorg diabetici (zorgplan) €
10,00
Mondkapje
2,50

€

Ik hoop dat je begrip zult hebben voor de nieuwe
regels en de tarieven. Ik sta klaar om je weer te
helpen. Dat heb ik echt gemist en ik hoop dat je
voeten snel weer in topconditie zullen zijn. Je
wordt door mij gebeld.
Graag tot ziens!
Cindy Oosterkamp,
Pedicure Salon Cindy
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