
FOKOZOTT HIGIÉNIAI  SZABÁLYOK
A LARI KOZMETIKÁBAN

Kedves Vendégem!
A hónapok óta fennálló szokatlan helyzet átalakította az életünket. Kihatással van a Lari Kozmetika
működésére is. Ahhoz, hogy ebben a vírushelyzetben is biztonságban érezhesd magadat nálam, kis
átszervezéssel, fokozott figyelemmel és higiéniai intézkedésekkel segítem a szépülésedet és szépséged
megtartását.

EZEKET A SZOKÁSAIMAT FOLYTATOM, ILLETVE A JÁRVÁNY IDŐSZAKÁRA ÚJAKAT VEZETTEM BE:

                       1. Biztonságunk érdekében KN95 vagy FFP2 maszkban dolgozom, amit naponta cserélek.
                       2. Neked a kozmetikában nem szükséges a maszkot hordani, de a lépcsőházban, liftben,
                           míg hozzám beérsz, mindenképpen ajánlom.
 3. Kozmetikámban mindig egyszerre egy vendéget fogadok. Most a vendégeim találkozását is kerüljük. Emiatt
van 20 perc szünet a vendégek között. 
 3. A kilincseket, a mosdót, öltözőt, lerakodót, vállfákat minden vendég után fertőtlenítem. 
 4. A kozmetikai kabint minden vendég után alaposan szellőztetem, mert bizonyított tény,
hogy a szellőztetés jelentősen csökkenteni tudja a vírus koncentrációt a levegőben.
 5. A kozmetikai kabinban minden vendég után fertőtlenítem az érintett részeket (pult, kezelőágy).
 6. Eddig is és továbbra is mindig tiszta, fertőtlenített ruhaneműt kapsz.
 7. Eddig is és továbbra is kezelésekhez egyszer használatos kendőket, törlőket, korongvattát használok.
 8. Eddig is és továbbra is a szőrtelenítést és a tisztító (nyomkodós) arckezelést egyszer használatos
gumikesztyűben végzem.
 9. A vendégeimnek kínált frissítő italt egyszer használatos papír pohárban szolgálom fel. 

EZZEL SEGÍTELEK MÉG:

 1. Abban az időszakban, amikor a Kormány által elrendelt különleges helyzet fennáll, felfüggesztem a 24 órán
belüli lemondás díjfizetését. 
 2. Amikor érvényben van a 20:00 óráig való hazaérkezés rendelete, amely lerövidíti az esti időpont foglalási
lehetőségeidet, megváltoztatom a nyitva tartásom: H-P minden este, és szombaton egész nap dolgozom. 

EZT KÉREM TŐLED:
 1. Ha rosszul érzed magad, valami „gyanús”, vagy pozitív tesztes társaságban voltál, akkor várjunk legalább egy
hetet és keressünk új időpontot.
 2. Ha koronavírusos beteg voltál, kérlek, csak akkor gyere újra szépülni hozzám, ha legalább egy hete
tünetmentes vagy, és a betegséged kezdete óta minimum két hét eltelt.
 3. Az időpontodat kérlek, tartsd be. Az előtted és utánad lévő 30 perc a fertőtlenítésé!
 4. Minden utcai ruhaneműt, táskát a kabáttal és cipővel együtt, hagyj, kérlek, az öltözőben.
 5. Érkezés után kérlek, minden esetben alaposan moss kezet, akkor is, ha autóval jöttél otthonról.
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