Forholdsregler i forbindelse med Covid-19
• Har du symptomer på Covid-19, influenza, forkølelse m.m. skal du vente med at få massage
til du har været rask i mindst 48 timer.
• Hvis samlever eller børn er syge, foretrækker jeg ligeledes at du venter med at booke til
sygdommen er overstået.
• Tag meget gerne et bad lige inden du kommer, hvis muligt.
Med det sagt gør vi selvfølgelig alt hvad vi kan i klinikken for at holde hygiejnen i top:
•
•
•
•
•
•

Der afsættes min. 15min imellem hver aftale til udluftning og sanering i lokalet.
Der er fri adgang til håndsprit i venteværelset.
Berøringsflader afsprittes i løbet af dagen.
Venteværelset er indrettet mht. at holde 2m afstand.
Briksen beskyttes, og hovedstøtten afsprittes efter hver behandling.
Håndvask, håndvask, håndvask...

I denne periode vil jeg anbefale at man medbringer eget linned til behandlingen. Dvs:
• Ved wellnessmassage og dybdemassage medbringes et stort håndklæde som tildækning
og/eller et almindeligt lagen til at ligge på. (Hvis du har det OK med ikke at være tildækket
under behandling kan du nøjes med et lagen)
• Ved terapeutisk- og traditionel thaimassage medbringes et lagen, tæppe eller lignende som
underlag på madrassen.
• Hvis du ønsker at leje linned i stedet for at medbringe er prisen midlertidigt sat op til 40kr både ved olie- og thaimassage. Prisen gælder for et håndklæde til tildækning og væsketæt
engangsbetræk på briksen eller lagen.
Hvis du er i en risikogruppe:
•
•
•
•

Rådfør dig hos din læge inden du booker.
Notér, at du er i særlig risiko når du booker en tid.
Book evt. en af de tidlige tider på dagen.
Vælger du thaimassage kan vi uden problemer bruge engangshandsker til behandlingen.

Er du i tvivl om noget, så send endelig en SMS på 42 43 08 43 eller skriv til
kontakt@artofmassage.dk
Velkommen tilbage, og pas godt på jer selv :-)
Mattias
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www.artofmassage.dk

