Selma Falk

Training & Coaching

Maatregelen praktijk Selma Falk inzake corona virus
Hygiëne maatregelen en gezondheidcheck
-

-

-

-

-

Wij volgen de hygiënemaatregelen nauwkeurig op. We wassen de handen regelmatig
met water en zeep, zitten niet met handen aan gezicht, schudden geen handen en
hoesten of niezen in de elleboog.
We doen vooraf een gezondheidscheck bij onszelf en bij klanten.
Voordat een afspraak met een klant plaatsvindt, stellen we aan diegene een aantal
vragen. Als één van deze vragen met ja wordt beantwoord, maken we geen afspraak
of annuleren we de afspraak.
Als je als klant gezondheidsklachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak, dan blijf je thuis om uit te zieken.
Als je als medewerker bij Selma Falk gezondheidsklachten hebt
zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan blijf je thuis om uit
te zieken en kun je niet werken. Als je gedurende de werkdag klachten ontwikkelt,
stop je met werken en ga je direct naar huis.
Wanneer je tot de kwetsbare risicogroep behoort overleg je met je huisarts of een
behandeling voor reiki coaching op dit moment geschikt is. Dit geef je aan bij Selma
Falk.

Werkplekinrichting en schoonmaak
-

De behandelruimte is afgescheiden van de werkplek voor administratie
De behandelruimte en toegang ernaar toe wordt goed en regelmatig
schoongehouden
Tussen klanten door wordt ruimte, toilet, en lakens schoongemaakt en vervangen

Algemeen
-

We werken alleen op afspraak
We verzoeken de klant alleen op afspraak te verschijnen
We begroeten elkaar zonder het schudden van handen
Klant en medewerker wast voor de behandeling handen met water en zeep
We ventileren de behandelruimte zoveel als mogelijk
We vertrouwen op gezond verstand en universele kracht en verbinding
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