#redrosetattoo #corona #regeltjes
We mogen weer “prikken” en dat is natuurlijk superfijn nieuws!!
Maar helaas, daar horen nu even wat vervelende regeltjes bij…
Komen ze:
▪De studio is voorlopig uitsluitend open op afspraak.
De deur van onze shop is steeds gesloten. Je kunt kloppen op het raam.
▪Er is slechts een persoon in de shop aanwezig (ondergetekende). En verder wordt slechts één klant
tegelijk binnen toegelaten, daarna gaat de deur weer dicht.
Er zijn dan ook maximaal twee personen in de studio aanwezig.
▪Neem geen vrienden/kennissen/familieleden/dieren etc. mee, want die dienen buiten te wachten.
▪De afspraken duren (voorlopig) maximaal 2 uur per keer. De reden:
Zo kunnen meerdere klanten per dag geholpen kunnen worden.
Zo blijft jouw immuunsysteem voldoende peil om rondvliegende virussen te kunnen verslaan
(een tattoo is immers te vergelijken met een grote schaafwond, waar je lichaam mee aan de
slag moet om het te laten genezen).
▪Kom uitsluitend klachtenvrij** naar de studio.
Neem telefonisch contact met me op, als je op de dag van de afspraak last hebt van klachten.
▪Ziekte in de 14 dagen vóór de afspraak? Bel dan de afspraak af!
Dat geldt ook als een huisgenoot ziek is geweest in die periode.
▪Check check dubbelcheck:
Voordat je binnenkomt vraag ik je expliciet of je last hebt van klachten**. Niet alleen voor
mijn gezondheid, maar vooral ook voor die van jouzelf.
Ben je klachtenvrij, dan mag je naar binnen komen.
(Ik ga er omwille van mijn gezondheid vanuit dat je hier ook eerlijk antwoord op geeft).
▪De afstand is steeds 1,5m, totdat je op de tattoostoel plaats neemt.
Deze heb ik uiteraard gedesinfecteerd voordat je binnen bent!
▪Bij/na binnenkomst krijg je van mij een mondkapje wat je direct op doet.
Ik zelf draag ook een mondkapje terwijl jij je in de shop bevindt.
Oók als we nog op 1,5m afstand van elkaar zijn!
▪Vervolgens dien je je handen met desinfecterende handgel schoon te maken.
Deze hangt op de zaak in een dispenser. Svp met je elleboog/onderarm indrukken.
▪Raak verder svp zo min mogelijk oppervlakten/zaken/spullen aan.
▪Ga bij eerst thuis, voorafgaand aan de afspraak, naar de WC.
"Moet" je onverhoopt toch wel echt heel nodig? sluit dan de deksel vóórdat je doortrekt.
En reinig direct na het toiletbezoek weer je handen met de desinfectant uit de dispenser.
▪Leg je gsm weg!
Maak géén gebruik meer van je mobiele telefoon ná desinfectie van je handen.
Je kunt je gsm in je jaszak stoppen, of neerleggen in het wachtgedeelte van de shop.
(De deur gaat in het slot, dus voor diefstal hoef je niet bang te zijn) – dit om te voorkomen
dat je (uit gewoonte) deze "stap" vergeet.
▪Ik draag steeds (vanaf het moment van jouw binnenkomst) handschoenen.
▪Als ik zelf last heb van klachten**, dan zal ik de afspraak afbellen.

#redrosetattoo #corona #info #afspraken
Tot 1 juni worden uitsluitend afspraken ingepland met klanten waarvoor eerder de afspraak
afgezegd moest worden. Hiertoe neem ik zelf contact op met de betreffende personen.
In de maand mei kunnen wél alvast nieuwe afspraken voor een datum vanaf 1 juni worden
gemaakt, maar dit kan uitsluitend telefonisch/per email/whatsapp/sms.
Vanaf 1 juni is het mogelijk om langs de shop te komen om te overleggen over het laten zetten van
een nieuwe tattoo. Ook daarvoor moet eerst een afspraak worden gemaakt via de telefoon/mail
(dit overleg is uiteraard gratis). Dit om het aantal personen binnen het pand te beperken en te
voorkómen dat je voor de deur staat, terwijl ik aan het werk ben (en ik dus je niet kan helpen).
Verder is het gebruikelijke gezellige babbeltje met een bakkie koffie in de studio voorlopig even niet
mogelijk… In het wachtgedeelte van de studio liggen dan ook geen tijdschriften etc.
Na binnenkomst gaan we direct tattoeren en na afronding is het vriendelijke verzoek om de studio
ook weer zsm te verlaten, zodat een volgende klant geholpen kan worden.
Tot slot:
kom niet te vroeg naar je afspraak (max. 5 minuten vroeger), anders sta je buiten wortel te schieten

Samen gaan we ervoor zorgen dat jij gewoon weer je plaatjes kunt komen laten zetten door me,
maar daar heb ik wel ook jouw hulp voor nodig!!

Je tattooboer,

Gino
06 -421 49 855

gino@redorosetattoo.nl
redrosetattoo.nl

**Onder klachten wordt verstaan: alle symptomen die mogelijk kunnen duiden op ziekte door het
Coronavirus, dan wel symptomen waardoor verspreidingsrisico kan bestaan:
Het gaat dus om klachten als
- verkoudheid en/of een loopneus,
- herhaaldelijk niezen en/of hoesten,
- hoofdpijn,
- benauwdheid/kortademigheid,
- keelpijn,
- koude rillingen en/of
- koorts (vanaf 38 graden)
- óf andere recent opgekomen vage klachten als: reuk- en smaakverlies, vermoeidheid, pijnlijke
spieren/gewrichten, maag-darmklachten/misselijkheid, of een gevoelige huid.

