Regulamin Belize
Regulamin realizacji wizyt od 18.05.2020 r. (do odwołania)

W związku z sytuacją wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego, funkcjonowanie gabinetu zostało reorganizowane tak, aby
zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort oraz dostosować się do obowiązujących odgórnie wytycznych.
Od zawsze zachowujemy najwyższe standardy higieny, stosujemy wysokiej klasy środki dezynfekcji i jednorazowe materiały
higieniczne. Obecnie wprowadzony zostaje także tzw. wzmożony reżim sanitarny, co spowoduje, iż Państwa wizyty przebiegać
będą odrobinę inaczej niż dotychczas:
– zadbamy o to, abyście Państwo nie kontaktowali się z pozostałymi Klientami, każda osoba umówiona jest na inną godzinę i
zapraszana będzie od razu do pokoju zabiegowego (prosimy o PUNKTUALNOŚĆ), między wizytami zaplanowane są dłuższe
przerwy, pozwalające na pełną dezynfekcję gabinetu
– BRAK RECEPCJI – w klinice nie funkcjonuje recepcja stacjonarna, wizyty bardzo prosimy umawiać wyłącznie telefonicznie
tel. 690 888 455
– BRAK POCZEKALNII – bardzo prosimy o przychodzenie na umówione wizyty punktualnie (nie wcześniej i nie później –
spóźnienie powyżej 10 min skutkować będzie niestety brakiem możliwości odbycia zabiegu), bez osób towarzyszących oraz
dzieci. Gabinet funkcjonować będzie „za zamkniętymi drzwiami”, kosmetolog prowadzący przyjdzie po Państwa o wyznaczonej
godzinie i zaprosi do gabinetu
– przed wejściem każdej osobie mierzona będzie temperatura termometrem bezdotykowym
– niezwłocznie po wejściu prosimy o zdezynfekowanie dłoni przeznaczonym do tego płynem
– po klinice poruszać się można wyłącznie w maseczce, która zdejmowana będzie jedynie w czasie zabiegu na twarz
– każdego klienta poprosimy o wypełnienie specjalnej ankiety dot. stanu zdrowia
– Państwa odzież wierzchnią oraz przedmioty osobiste bardzo prosimy umieszczać w opakowaniach ochronnych (będziemy je
Państwu udostępniać) i nie pozostawiać w przestrzeni wspólnej
– po wejściu bardzo prosimy o niewyjmowanie i niekorzystanie z telefonu komórkowego
– nie wolno nam niestety częstować Państwa żadnymi napojami ani przekąskami
– usunięte musiały zostać wszelkie ulotki, testery oraz gazety
– rozmowy w czasie zabiegu zmuszeni jesteśmy ograniczyć do niezbędnego minimum
– przyjmowane będą wyłącznie osoby całkowicie zdrowe, jeśli macie Państwo jakiekolwiek objawy infekcji czy przeziębienia,
uprzejmie prosimy o wcześniejsze przełożenie wizyty.
– jeśli jesteście Państwo w trakcie kwarantanny, mieszkacie lub kontaktowaliście się z kimś w trakcie infekcji lub kwarantanny
w ciągu ostatniego tygodnia, lub podejrzewacie u siebie bądź osoby, z którą mieliście kontakt możliwość zarażenia się –
bardzo prosimy o informację i zmianę terminu wizyty.
– w związku z koniecznością znacznego zmniejszenia liczby zabiegów w ciągu dnia i tym samym utrudnioną możliwością
rezerwacji, a w perspektywie dłuższym czasem Państwa oczekiwania na termin, wizyty zaplanowane odwołać można najpóźniej
z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku niezachowania owego czasu, zabiegi promocyjne (groupony, zabiegi miesiąca,
zabiegi z pakietów promocyjnych) uznawane są za wykorzystane, pozostałe płatne są 50% ceny regularnej.
– rezerwacja terminu wizyty jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu

Nasi kosmetolodzy podzieleni są na zespoły, pracujące zmianowo i nie kontaktujące się między sobą. W trakcie pracy noszą
stroje ochronne, maseczki, przyłbice i rękawiczki jednorazowe. Po każdym zabiegu gabinet jest dezynfekowany, łącznie z
klamkami, włącznikami światła i wszystkimi powierzchniami płaskimi.

Wszystkie te zasady mogą wydawać się restrykcyjne i nadmiarowe, prosimy jednakże pamiętać, iż mają na celu wyłącznie
zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w tym trudnym okresie i są podyktowane narzuconymi nam odgórnie wytycznymi rządu.
Mamy nadzieję, iż sytuacja w niedługim czasie wróci do normy, a my do goszczenia Państwa bez dodatkowych ograniczeń i
wymogów:)

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla gabinetów świadczących usługi
kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczneglownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-gabinetow-swiadczacych-uslugi-kosmetyczne-i-estetyczne-wtrakcie-epidemii-sars-cov-2/

