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Het Protocol bij een pedicurebehandeling in verband met het Coronavirus 
 

 We houden ons sowieso aan de nog steeds geldende adviezen van het RIVM: 
o was/desinfecteer regelmatig je handen 
o hoest of nies in je elleboog 
o gebruik  papieren zakdoekjes 
o we schudden geen handen en houden zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar 

 

 We werken uitsluitend één op één met uitzondering van cliënten die begeleiding behoeven, dit is vooraf bekend 

 

 Ik behandel alleen wanneer er bij zowel bij jou als mij geen corona verschijnselen aanwezig zijn 
 

 Er gelden, voor ons pedicures, nog strengere hygiënemaatregelen dan normaal. De 
behandelingen zullen er wellicht anders uitzien en ingekort worden 
 

 Bij binnenkomst word je verzocht handgel te gebruiken om je handen te desinfecteren 

 

 Draag een mondneusmasker (deze zijn hier eventueel verkrijgbaar) Voor mensen die om medische redenen 

of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen wordt een uitzondering gemaakt 
 

 Kom precies op de afgesproken tijd (niet te vroeg, niet te laat) 
 

 Betaal bij voorkeur contactloos via de pinautomaat 
 

 Ik reinig en desinfecteer na de behandeling alle oppervlakken die door ons zijn aangeraakt 
 

 Na de behandeling wordt de behandelruimte minimaal een kwartier gelucht. Er is tevens een 
luchtreiniger in gebruik 
 

 Ik ben verplicht mee te werken aan het bron- en contactonderzoek van de GGD wanneer er 
sprake zou zijn van besmetting. Dit houdt in dat ik , na overleg met jou, je naam en telefoonnummer zal doorgeven als  je 

hier in betreffende periode voor een behandeling bent geweest. 
 

 In verband met de extra genomen beschermingsmaatregelen, de explosief gestegen kosten voor 
de benodigde disposables/ hygiëneproducten en de annuleringen door de coronacrisis heb ik 
mijn behandeltarief moeten aanpassen. Zie www.metyvonne.nl voor het actuele tarief.  
 

Wil je voor jezelf antwoord geven op de volgende vagen; 
 Heb je last van verkoudheid, hoesten of benauwdheid? 
 Heb je koorts? 
 Heb je een loopneus en/of heb je keelpijn? 
 Heb je reuk of smaak verlies? 
 Heeft één van jouw huisgenoten/gezinsleden bovengenoemde klachten? 
 Ben je minder dan 2 weken geleden in aanraking geweest met iemand die corona had,  

of verdacht wordt van corona? 
 Ben je minder dan 2 weken geleden naar een code oranje of code rood gebied geweest? 
 Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen (in een lab) vastgesteld? 
Wanneer je één of meerdere vragen met ja beantwoord, kan ik geen afspraak met je maken. 
Een inmiddels gemaakte afspraak kan om één van bovengenoemde redenen kosteloos geannuleerd 
worden. 

Alvast bedankt voor je medewerking. 
Voor elkaar, met elkaar. 
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