
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona maatregelen tijdens de behandeling: 
 

.Als je voorafgaande aan de afspraak symptomen als verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts 
(meer dan 38⁰C) ervaart, dan willen wij je verzoeken om de afspraak te annuleren.  

Dit kan telefonisch (Andries: 06-49064931 / Nico: 06-53881074) of via WhatsApp. 

• Alleen de masseur en de cliënt zijn in de massage ruimte. Ieder ander dient buiten te wachten. 

• De masseur roept de volgende cliënt. 

• Uiteraard geldt bovenstaande ook voor ons. Mochten wij of één van onze gezinsleden één van 
bovenstaande symptomen vertonen, dan zullen wij zelf contact opnemen om de afspraak te annuleren. 

• Omdat handhygiëne bij deze virus uitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, 
schudden we geen handen en zullen wij je bij binnenkomst aan de deur vragen om de handen te wassen 
met desinfecterende handgel die daarvoor aanwezig is. 

• Bij binnenkomst nemen wij uit voorzorgsmaatregel nogmaals mondeling een korte vragenlijst met 
je af om te controleren of er geen sprake is van een Corona besmetting. 

• Aangezien we tijdens de behandeling niet kunnen voldoen aan de onderlinge 1,5 meter afstand, 
dragen wij een mondkapje. Bij de behandeling in rugligging zullen wij, indien gewenst, de cliënt ook een 
mondkapje verschaffen. 

• Wij hanteren 10 minuten tussen 2 afspraken in. Zo hebben wij voldoende tijd om alles te reinigen 
voor de volgende cliënt komt en zo is er ook geen contact tussen cliënten onderling. 

• Uit voorzorg zullen wij voorlopig geen handen masseren en zal ook de massage van nek, schouders 
en hoofd in rugligging worden overgeslagen. 

• Kom op tijd maar niet te vroeg. Er zal geen mogelijkheid zijn om binnen te wachten tot het 
moment van de afspraak. De deur tussen massageruimte en kleedkamer 0 blijft gesloten. 

• Diegene die behandelt wil worden neemt 2 handdoeken mee. 

 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande of heb je nog aanvullende opmerkingen over de te 
nemen maatregelen, neem dan gerust contact op. 
 


