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 گردد. تیرعا دیبا شگاهیکه در مراجعه به آرا ینکات

 

 .دیکن یها خوددار شگاهیمثل آرا یکرونا از رفتن به اماکن عموم یماریب وعیو ش یریهمه گ طیدر شرا -1

 . دیبه همراه داشته باش یالکلو ژل ماسک و دستکش  شگاه،یدر صورت رفتن به آرا -2

 .دیو فقط از آن استفاده کن دیببر یبا خود حوله شخص -3

 .دیاستفاده نکن شگاهیموجود در آرا یوجه از حوله ها چیبه ه -4

 .دیاستفاده کن شگاهیخودتان در آرا یموبند شخص ایاز هدبند  -5

 .دیاستفاده کن شگاهیخودتان در آرا یبند شخص شیاز پ -6

 .دیبا درب گره زده قرار ده کیپالست سهیخودتان را داخل ک یشخص لیوسا ریحوله، هدبند و سا -7

 .دییهمراه خود را با آب گرم و صابون بشو یشخص لیوساو حوله  شگاه،یبالفاصله بعد از برگشتن از آرا -8

 .دیحتما ماسک بزن شگاهیدر زمان حضور در آرا -9

 خود داشته باشد. ینیدهان و ب یحتما ماسک رو دیخود بخواه شگریاز آرا  -10

 .دیبار مصرف استفاده کن کیاز دستکش  شگاهیدر داخل آرا  -11

 .دیهرگز دست خود را به صورتتان نزن  -12

 یبا مواد ضدعفون ای دییخود را با آب و صابون بشو یبالفاصله بعد از ورود، دست ها ای شگاهیقبل از ورود به آرا  -13

 .دیکن زیالکل دار تم یکننده 

به آرایشگاه، از قبل نوبت بگیرید و اطمینان حاصل کنید به محض مراجعه کار شما انجام  در صورت ضرورت رفتن -14

 خواهد شد و نیاز به نشستن در آرایشگاه و حضور غیر ضروری نیست.

 .دیباش شیدر صورت در انتظار نشستن در صورت داشتن خودرو، در خودرو خود منتظر نوبت خو  -15

 یبا مواد ضدعفون ای دیقبل از شروع کار شما، دستانش را با آب و صابون بشو دیخود  خواهش کن شگریمحترمانه از آرا -16

 .کندعفونی ضد درصد 70الکل حاوی  یکننده 

 یبا مواد ضدعفون ای دیکار شما، دستانش را با آب و صابون بشو انیبعد از پا دیخود خواهش کن شگریمحترمانه از آرا -17

 کند.عفونی ضد درصد 70الکل حاوی  یکننده 
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