Kadeřnické Manifesto

Naše cesta za bezpečným prostředím salonu
Vážení zákazníci,
i když vám nebudeme moci potřást rukou nebo vás (prozatím) obejmout,
věřte, že jsme neskutečně rádi, že vás můžeme přivítat zpět v našich salonech.
Vynaložili jsme velké úsilí, aby prostředí našeho salonu bylo jak pro vás, tak i pro naše kadeřníky co nejbezpečnějším
místem. Proto jsme se také rozhodli dodržovat následující desatero, o jehož podporu bychom vás chtěli požádat.
Společně tak můžeme minimalizovat rizika spojená s osobním kontaktem,
abychom mohli být bez obav a dlouhodobě #zasespolu.

Zodpovědný vstup do salonu

Svou návštěvu v našem salonu si prosím
naplánujte telefonicky nebo on-line předem, abychom mohli vždy dodržet maximální počet osob v salonu dle aktuálně
platných nařízení a abychom měli také
dostatek času k dezinfikování pracovních
míst a kadeřnických pomůcek mezi jednotlivými návštěvami.

Při vstupu do našeho salonu budete mít k dispozici dezinfekční přípravek, k jehož použití
Vás vyzveme. Stejně tak budete moci využít
jednorázové rukavice. V souladu s platnými
nařízeními případně při vstupu změříme vaši
teplotu bezdotykovým teploměrem.

Čekací zóna a recepce
Ochrana obličeje
Všichni naši kadeřníci mají při pohybu
v salonu nasazenou roušku či ochranný štít.
I když neuvidíme váš úsměv, chtěli bychom
o totéž požádat i vás, naše zákazníky.
Ideální je rouška s gumičkami za uši, která
nepřekáží při kadeřnických službách.

Diagnostika a poradenství
z rukou kadeřníka
I když je vlasová diagnostika a výběr
odstínu důležitou součástí každé návštěvy
u nás, dozajista pochopíte, když tentokrát
zůstane diagnostická kamera, diagnostický
tablet či vzorník s odstíny především
v našich rukou. Rádi s vámi váš vytoužený
odstín ve vzorníku vybereme a na základě
vlasové diagnostiky doporučíme a ukážeme vhodnou vlasovou péči.

Dezinfekce prostor
Každý den před otevřením či po zavření
náš salon důkladně dezinfikujeme. Kliky
od všech dveří, židle a povrchy ve sdíleném prostoru jsou v průběhu dne dezinfikované několikrát.

Dotyk bez obav
Všichni kadeřníci v našem salonu používají
při své práci jednorázové rukavice, když to
typ služby umožňuje. Samozřejmostí je
také pravidelné mytí a dezinfekce rukou
před začátkem i po ukončení každé služby.
Dezinfekční přípravky jsou vždy na vyžádaní k dispozici i pro vás, ať už se nacházíte
v jakékoliv části našeho salonu.

Ze společných prostor protentokrát odstraníme časopisy, propagační materiály a testery, které jsou vám jindy běžně dispozici.
Místo nich vám raději doporučíme digitální
aplikace či webové stánky, na kterých se
můžete nechat inspirovat posledními
účesovými trendy.

Rozestupy
Pro maximální komfort a bezpečí našich
klientů pracuje v salonu vždy tolik kadeřníků, aby bylo možné v co nejlepší možné
míře dodržet dostatečné rozestupy od
ostatních dle aktuálně platných nařízení
pro kadeřnické salony.

#zasespolu

Plánování je základ

Klient na 1. místě
Místa pro službu včetně kadeřnických
křesel a mycích boxů dezinfikujeme po
odchodu každého zákazníka. Stejně tak
jsou dezinfikovány všechny použité
kadeřnické pomůcky. Každý zákazník od
nás obdrží před službou jednorázový či
nově vypraný a vysušený kadeřnický plášť
chránící jeho oblečení.

Vzájemný respekt ke zdraví
Zdraví vás i všech našich kadeřníků je naší
společnou prioritou. Proto pocítíte-li před
návštěvou salonu příznaky respiračního
onemocnění či budete mít teplotu, prosím
zrušte svou plánovanou návštěvu u nás
v salonu. Rádi vám vyjdeme vstříc
s náhradním termínem. Naši kadeřníci
k vám budou stejně ohleduplní v případě
jejich respiračních onemocnění.

Děkujeme vám za přízeň, důvěru a podporu. Těšíme se, že už můžeme být #zasespolu.
Poznámka: naše salonní hygienická pravidla vždy odpovídají přinejmenším aktuálně platným vládním nařízením a hygienickým normám stanoveným pro provozovny
kadeřnických salonů

Kampaň #zasespolu přináší:

za podpory:

