Tekst van de videoboodschap
Beste klant van Hessel Hairfashion,, hier een corona update. Wij zijn in een gekke situatie terecht
gekomen. Het corona virus raakt onze allemaal. Afgelopen maandag gaf onze kappersorganisatie de
ANKO het dringende advies om dicht te gaan en dit hebben wij dan ook gedaan. Wij werken per slot van
rekening binnen 1.5 meter van u. En uw gezondheid en die van de medewerkers van Hessel Hairfashion
staat voorop. Met de richtlijn van RIVM mogen we wel open.
Vanaf volgende week dinsdag 24 maart zijn wij weer open en gaan wij u weer voorzien van een mooie
coupe .
Er zijn wel nieuwe regels in deze bijzondere situatie.
•
Wij zullen uitsluitend op afspraak gaan werken dus ook het knippen, ik leg aan het eind uit
		
hoe we dit gaan doen.
•
Heeft u ziekteverschijnselen kom niet voor een ieder zijn gezondheid
•
Wij gaan geen handen schudden
•
Wij zullen na iedere klant onze werkplek en materiaal desinfecteren
•
Wij laten twee stoelen vrij tussen de werkplekken
•
Er zullen geen boekjes op de wachttafel liggen
•
Stoelen, pinapparaat en leuningen gaan we zoveel mogelijk desinfecteren
•
Medewerkers die ziekteverschijnselen hebben laten we onder geen beding werken(ook
		huisgenoten)
•
Wij gebruiken wegwerpkapmantels
•
Onze deur is gesloten, wij laten u persoonlijk binnen
Hoe gaan wij te werk vanaf volgende week dinsdag
•
We werken met kleinere bezetting om besmetting te voorkomen, dus uw favoriete 		
		
kapster zal niet altijd aanwezig zijn
•
Alleen op afspraak- u kunt vanaf 10 uur maandagmorgen bellen om een afspraak te
		maken
Het zijn indringende maatregelingen maar we kunnen niet anders. Mocht de overheid beslissen voor een
lock down of gedeeltelijke lockdown zal de situatie weer veranderen, hou daarom de overheid, website,
facebook of instagram in de gaten.
Wij van Hessel Hairfashion wensen een ieder veel gezondheid toe in deze moeilijke tijden en hopelijk
zien wij u snel weer bij ons in de salon.

