
Thai Thara massage, spa and wellness
  

1. Onze gastvrouw zal u bij binnenkomst eerst vragen of u of een van uw gezinsleden 

Corona gerelateerde klachten heeft. Heeft u of iemand van uw gezinsleden klachten dan 

kan de behandeling geen voortgang vinden.

2. Voor aanvang van de behandeling zal de massagetafel gedesinfecteerd en van schone 

lakens voorzien zijn.

3. Onze masseuse zal voor aanvang van de behandeling haar handen wassen en een 

desinfecterende handgel gebruiken.

4. Onze masseuse zal altijd tijdens de behandeling een mondkapje dragen.

5. Onze medewerkers zullen alle gebruikelijke geldende gedragsregels in acht nemen.

6. Onze gastvrouw zal er op toezien dat in de winkel de geldende 1,5 meter afstand tussen 

onze gasten gehandhaafd word. Mochten er te veel gasten in de winkel zijn zodat de 1,5 

meter regel niet gehandhaafd kan worden dan zal zij bepaalde gasten verzoeken om 

buiten te wachten.

1. Houdt u aan alle gebruikelijke geldende gedragsregels i.v.m. Corona.

2. Volg de aanwijzingen van ons personeel altijd stipt op. Ze zijn bedoeld voor uw en onze 

gezondheid.

3. Voor aanvang van de behandeling zullen wij u vragen om uw handen te wassen en 

daarna een desinfecterende handgel te gebruiken.

4. Als u uw handen gewassen en gedesinfecteerd heeft daarna gaarne geen gebruik meer 

maken van uw mobiele telefoon of andere persoonlijke items, aangezien deze besmet 

zouden kunnen zijn.

5. Probeer zoveel mogelijk om de 1,5 meter in onze winkel te bewaren.

6. Kom niet te vroeg voor uw afspraak, ongeveer 5min. vantevoren is voldoende. En blijf na 

afloop (hoe gezellig we het ook vinden) niet te lang hangen. Zo kunnen we er samen 

voor zorgen dat het niet te druk word in de winkel.

Corona gedragsregels

Wat kunt u van onze medewerkers verwachten:

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we gezond blijven en Corona niet 

opnieuw de overhand laten krijgen. Dank u voor uw medewerking.

Wat verwachten wij van onze gasten:

                         Treat your body, relax your mind


