
 Corona | Covid-19 
Riktlinjer för behandlingar 

  
Vi genomgår just nu en extraordinär situation i världen där alla på något sätt blir 
drabbade. Alla behöver hjälpas åt just nu samt tänka på våra medmänniskor. 
  
Salong Grand kommer  att fortsätta hålla öppet som vanligt och strikt följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  För att ni ska känna er trygga så 
upprättar jag följande riktlinjer: 
  
Mina åtaganden: 

• Endast utföra behandlingar när jag är helt frisk/symptomfri 
• Desinficera verktyg, handtag och lokalytor mellan varje kund 
• Bädda om mellan varje kund 
• Möjligheten att omboka/avboka behandlingar mindre än 24h innan, 

utan debitering 
• Fortsatt följa kommunens hygien och hälsoriktlinjer för salongsverksamhet 
  

Kundens åtaganden: 
• Kom endast för behandling om ni är helt friska/symptomfria, boka annars en 

ny tid 
• Kom inte tidigare än 5 minuter innan er behandling. Dels för att minimera risken 

för kontakt mellan kunder, men också för att hinna få tid till hygienåtgärderna 
ovan 

• Vid ankomst, tvätta era händer ordentligt inne på toaletten (där det även finns 
engångshanddukar) 

  
Som auktoriserad hudterapeut har jag kompetens inom mikrobiologi, smittspridning 
och arbetshygien. Utöver det arbetar jag alltid efter kommunens (miljöförvaltningens) 
riktlinjer och följer Svenska hudterapeuters riksförbunds (SHR) etiska regler. 
  
Jag är otroligt tacksam till er kunder som fortsätter att komma på behandlingar. I dessa 
tider uppskattas all stöttning för att vi småföretagare ska klara oss. Förutom att 
komma på behandling så kan jag vid behov ordna hemleverans för produkter eller 
presentkort (giltigt 12 månader). 
 
Vi vet också om att detta virus kommer att påverka samhället under en längre period 
framöver och det är viktigt att vi så långt som möjligt försöker att hålla en fungerande 
vardag under tiden. Med sunt förnuft och hänsyn till varandra så gör vi det bästa av 
situationen. 
  
Varmt välkomna att höra av er om ni har ytterligare frågor. 
Din personliga hudterapeut/ Malin 
070-845 34 65 
 


