
Hygienické pokyny pro zákazníky Studia Kateřina 

Platné od 11.5.2020 do odvolání 

1. Podmínky pro možnost využití služeb 

 

a) žádné příznaky nachlazení (teplota, rýma, slzení očí, kašel atd. a další běžné kontraindikace) 

b) žádné příznaky alergií (rýmy, slzení očí, kašel…z důvodu nemožnosti rozlišení od příznaků 

COVID 19) 

c) po ukončení nemoci nelze alespoň 14 dní službu poskytnout 

 

2. Vstup do haly Avionu 

Po otevření vstupních skleněných dveří vyčkat u kulatého, dřevěného stolu Avionu, až vás osobně 

vyzvu ke vstupu do své provozovny. Nesahat na nic a neprocházet se po hale. 

3. Vstup do provozovny Studia Kateřina 

Po vstupu do studia u dveří  

a) roušku na ústech ponechat 

b) dále sundat boty a dát na místo tomu určené, nelze chodit v botách po studiu! 

c) poté vydezinfikovat ruce připravenou dezinfekcí na stolečku 

d) svléknout do spodního prádla, ponožky nechat 

e) obléci si návleky na nohy a rukavice na ruce připravené na stolku 

f) vyčkat na další výzvu, jak postupovat dál 

  

4. Vstup na WC a jeho použití 

Prosím o zminimalizování použití WC z hygienických důvodů.  

V případě použití WC před procedurou je nutné si po svléknutí oblečení 

a) opět vydezinfikovat ruce  

b) použít dezinfekční ubrousek a utřít jím mísu, či prkénko, vyhodit do odpadkového koše, nelze 

do mísy! 

c) po použití WC znovu otřít dezinfekčním ubrouskem a vyhodit do koše! 

d) přejít k umyvadlu, umýt ruce a osušit jednorázovým ručníkem a poté vydezinfikovat ruce 

e) vzít jednorázové rukavice v případě před procedurou  

V případě použití WC při odchodu ze Studia Kateřina  

a) použít dezinfekční ubrousek a otřít WC mísu, či prkénko před i po a vyhodit do koše! 

b) svléknout rukavice a vyhodit v umývárně do označené nádoby 

c) umýt ruce, osušit jednorázovým ručníkem a vydezinfikovat ruce a jít se ustrojit a neobouvat 

se, nelze chodit v botách po studiu! 

f) vyčkat na další pokyny (objednávky, platby atd.) 

  

5. Odchod ze Studia Kateřina 

Po dořešení objednávek, permanentek, plateb atd.  

a) sundat návleky na nohy a vyhodit do označené nádoby  

b) obout si boty a odejít, nelze chodit v botách ve studiu! 

c) teprve nyní pokud máte použité rukavice, tak je vyhazujete do připravené a označené nádoby 

Děkuji za dodržování těchto pravidel, které jsou podmínkou pro provozování mých služeb ve smyslu 

nařízení vlády ČR. 

Mgr. Bc. Kateřina Musilová, Studio Kateřina, Hradec Králové 


