
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

Με ήδη πολύ υψηλού επιπέδου πρόγραμμα κανόνων για την διασφάλιση της υγιεινής και της 

αποστείρωσης, ενισχύουμε περαιτέρω τις διαδικασίες  μας βάσει των οδηγιών ασφαλείας. 

• Όλα τα λευκά είδη είναι μιας χρήσης ή πλένονται στους 90 βαθμούς με ειδικό απολυμαντικό 

απορρυπαντικό. 

• Απολύμανση όλων των υλικών, εργαλείων, επιφανειών και χώρων πριν και μετά από κάθε 

εργασία/πελάτισσα. 

• Έμφαση στην τήρηση αποστάσεων ασφαλείας και κανόνων υγιεινής και αποστείρωσης κατά την 

διάρκεια της εργασίας μας 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΑΖΙ 

Παρακαλούμε τηρήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να είμαστε όλοι ασφαλείς και υγιείς! 

• Να είστε συνεπείς και ακριβείς στην ώρα του ραντεβού σας γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα αναμονής 

μέσα στο χώρο 

• Αν συνοδεύεστε από άλλο άτομο δεν θα μπορεί να παραμείνει στο χώρο 

• Να φοράτε τη μάσκα σας, να έχετε μαζί σας γάντια μιας χρήσης και μόνο την τσάντα σας 

• Αν νιώσετε αδιαθεσία ή έχετε ελαφρύ πυρετό, βήχα ή συνάχι παρακαλούμε να ακυρώσετε το 

ραντεβού σας από την προηγούμενη μέρα και εμείς θα σας περιποιηθούμε όταν θα είστε τελείως καλά 

• Τηρήστε τις αποστάσεις ασφαλείας μέσα στο χώρο και στο ταμείο 

• Τυχόν φιλοδωρήματα μόνο στον ειδικό χώρο στο ταμείο-όχι κατευθείαν στους συνεργάτες 

• Λόγω περιοριστικών μέτρων είμαστε υποχρεωμένοι να διαθέτουμε μόνο τον απαραίτητο και αναγκαίο 

χρόνο για τις υπηρεσίες που ζητήσατε και δεν θα μπορούμε μετά λύπης μας να προσθέσουμε κάποια 

επιπλέον υπηρεσία 

• Οι χρόνοι παραμονής πρέπει να τηρούνται πολύ αυστηρά 

 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ 

 

• Λόγω αυξημένου κόστους που αφορά στους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας που είμαστε 

υποχρεωμένοι να τηρήσουμε για τη δική σας και τη δική μας υγεία αποφασίσαμε την κατάργηση 

εκπτώσεων και προσφορών ώστε να αποφύγουμε την αύξηση των τιμών μας 

• Λόγω αυξημένης προσέλευσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στα ραντεβού ώστε να αποφευχθεί ο 

συνωστισμός 

 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας! 


