Wat een Happening........maar wel ééntje met
regeltjes.....

Bekijk de webversie

{{voornaam}}, wat een ontlading woensdagavond rond 19.20 uur.....Premier Rutte vertelde waar
wij allen al weken op zaten te wachten.......DE KAPPERS MOGEN WEER OPEN VANAF 11
MEI!! Eindelijk weer de schaar vast houden en wat wij nog meer miste.....de gezellige babbel
van jullie, onze klanten! Wat hebben we jullie gemist. Natuurlijk, er komt helemaal niets, nada,
nothing, niente binnen, dat klopt, maar als je gewend bent om altijd tussen de mensen te staan
en met iedereen een gezelig babbeltje te maken, dan mis je dat ook! Maar, we zijn er nog niet
vanaf, van het virus, dus houden ook wij ons aan de regels die aan de opening van de salon,
verbonden zijn. Daar gaat dan ook dit bulletin een beetje over....

Het Corona Protocol
Wij hebben een Protocol opgesteld, in samenwerking met de ANKO en het RIVM. Dit advies
hebben wij zelf nog iets aangescherpt zodat wij kunnen werken en jij geknipt kunt worden in een
ruimte die helemaal voldoet aan de hygiene eisen.
Verder een advies voor alle klanten:
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar, voor en in de salon
- Kom alleen naar de salon. Een minderjarig kind en mensen die door een beperking
begeleiding nodig hebben mogen naar de salon vergezeld worden door één volwassene.
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
Neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging(tot 38C) of koorts.
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38C) en/of benauwdheidsklachten.
- Spray gelijk bij binnenkomst je handen.
- Het dragen van een medisch mondkapje is volgens overheidsbesluit niet verplicht, maar wij
hebben ze wel klaar liggen voor je.
- Volg de aanwijzingen van ons op.
Verder kun je nog meer lezen op de site van ons betreft de dinsdag en de vrijdag, de dagen
zonder afspraak. Klik daarvoor HIER.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u casbroek@gmail.com toe aan uw adresboek.

