
Massagetherapie bij praktijk Lief Lijf ten tijde van Corona 

• Ik ben zelf gezond, en mijn gezinsleden vertonen geen symptomen van een mogelijke COVID-
19 besmetting. Ook jij hebt geen symptomen (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, meer 
dan 38oC koorts). Mocht je corona hebben gehad dan ben je tenminste 2 weken klachtenvrij. 
 

• Bij het maken van een afspraak zal ik je een aantal vragen stellen om te bepalen of de sessie 
door kan gaan. Ook voor de sessie stel ik je deze vragen opnieuw. 
 

• Behalve tijdens de massage blijven we anderhalve meter van elkaar vandaan. Ik geef je geen 
hand of een knuffel. 

 

• In mijn praktijkruimte maak ik de oppervlakten tussen de behandelingen schoon, en ik 
ventileer de ruimte. 

 

• Zorg ervoor dat je niet eerder dan 5 minuten voor de afspraak aanwezig bent. Je kunt bij 
aankomst direct doorlopen naar de praktijkruimte.  

 

• Ik vraag je om bij binnenkomst je handen te desinfecteren. Er staat bij binnenkomst een 
spuitfles met desinfectans. Je wast je handen minimaal 30 seconden met de alcohol. Na de 
sessie, bij het weggaan desinfecteer je opnieuw je handen. 

 

• Ik was mijn handen, zoals altijd, voor en na elke massage en desinfecteer tussentijds. 
 

• Ik wil je vragen om zelf een waterflesje of je eigen theebeker mee te nemen. 

 

• Indien gewenst, kun je een mondkapje gebruiken. Deze neem je zelf mee. 
 

• Betaling is zoals altijd via een betaalverzoek per tikkie en ik stuur je een factuur via de mail. 

 

• Ik reken geen annuleringskosten als je de afspraak afzegt omdat je klachten hebt of, je niet 
goed voelt. 

 

• Ondanks alle voorzorgmaatregelen is er een kans, hoe gering ook, dat je besmet raakt op weg 
hier naar toe of in de praktijk. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico. 

 

• Bij het maken van een afspraak ben je akkoord met deze regels. 

 
 
Ik ontmoet je graag (weer)! 


