
 
 

 

RETNINGSLINIER 

 COVID-19 
Vi vil give dig et sikkert miljø, der overholder 

vores forpligtelse med retningslinjer udstedt 

af regeringen og vores brancheforening 

✘ Kom ikke til salonen, hvis du eller nogen du bor 

med, er selv-isoleret eller viser symptomer, der er 

kendt for at være i overensstemmelse med Covid-19 

Udarbejdet af 

DANSK KOSMETOLOG FORENING 

Brancheforening for den professionelle 

skønhedsbranche 

Brancheforeningen DKF 

byder velkommen, med 

et varmt smil 

 

På Vores KLINIK 

Vi har gennemført en grundig gennemgang af 

vores klinik og de behandlinger, som vi tilbyder. 

Vi har arrangeret vores ventetid, modtagelse og 

behandlingsområder for at overholde 

retningslinjer for social distancering 

Alle overflader på hele klinikken rengøres 

regelmæssigt, og tørres med passende rengørings 

produkter efter hver behandling 

Alt udstyr bliver rengjort før og efter hver 

behandling. Dette inkluderer alle metal 

instrumenter, børster, skåle og pincetter. Disp. 

engangsartikler til engangsbrug anvendes om 

nødvendigt 

Vi vil sikre tilstrækkelig ventilation gennem hele 

klinikken med døre og vinduer, hvor det er muligt 

Vores TEAM 

Vi har gennemført træning for at sikre alle hele 

vores team, plejer vores kunder på en sikker, 

hygiejnisk, og en professionel måde 

Personalet er blevet uddannet til at tilpasse hver 

behandling til at opretholde bedste praksis, 

herunder hygiejne og sikkerhed 

Vi har aftalt social distancering for vores team 

Personalet orienteres om at opretholde sikre 

standarder 

Vores BEHANDLINGER 

Vi har gennemgået vores behandlingsmenu og 

fjernet behandlinger, hvor vi følte det nødvendigt 

at gøre det 

Vores team bruger handsker, masker og andet 

personlig beskyttelsesudstyr under behandlinger 

hvor det er nødvendigt. Behandlere vil vaske 

hænderne før og efter hver behandling 

 

Vores behandler bliver hos dig under hele din 

behandling – forlader ikke rummet - for at 

reducere behovet for at udskifte 

beskyttelsesudstyr og minimere infektion 

Gæsteankomst og modtagelse 

Vi hilser dig varmt, men uden et håndtryk, eller 

tæt personlig kontakt 

Vi vil forskrive kundernes ankomsttider, for at 

minimere tæt kontakt 

Vi rengør modtagelsesområdet regelmæssigt 

Hvor det er muligt, vil vi eskortere dig direkte til 

behandlingsområdet for at undgå overbelastning 

i venteområdet 

Venteområder arrangeres for at overholde social 

distancering 

Vi beder dig betale med kort, Mobilepay, hvor 

det er muligt 

VI spørger vores kunder… 

At ankomme til det aftalte tidspunkt, for at 

maksimere social distancering 

Husk at vaske dine hænder og / eller bruge 

håndrens som instrueres af vores team, både før 

og efter hver behandling 

At bære ansigtsmasker leveret af os 

At kontakte os og arrangere din aftale igen, hvis 

du har en forhøjet temperatur eller føler dig 

utilpads, eller hvis en person i din husstand har 

det samme, eller er under selv-isolering 


