Onze Covid-19 protocollen

Wat kun je van ons verwachten en waar kun je zelf op letten
Wij zullen onze handen desinfecteren voor en na elke behandeling. Onze specialisten zullen bij elke
behandeling mondmaskers en handschoenen dragen. Indien één van onze specialisten
verkoudheidsklachten en/of koorts heeft, zal zij uit voorzorgsmaatregelen niet komen werken.
Hierdoor kan het zijn dat je afspraak verzet dient te worden naar een andere dag en of tijdstip.
Heb je verkoudheidsklachten (hoesten en/of benauwdheid) en/of koorts dan kunnen wij jou niet
aannemen als klant op dit moment. Mocht je verschijnen verkouden zijn of veelvuldig hoesten dan
verzoeken onze specialisten je om de afspraak kosteloos te verplaatsen. Uiteraard hopen wij dat je dit
zelf tijdig waarneemt en de afspraak kunt verplaatsen. Ben je de afgelopen 7 dagen in aanraking
geweest met een Corona-patiënt? Dan moeten wij de afspraak ook helaas verzetten.

Onze voorwaarden
Wij maken alleen afspraken met mensen waarvan met vrij grote zekerheid verwacht wordt dat ze
gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.
U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de
RIVM.
Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en
mensen die een van de volgende aandoeningen hebben:
• afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
• chronische hartaandoeningen;
• diabetes mellitus (suikerziekte);
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• verminderde weerstand tegen infecties:
- door medicatie voor auto-immuunziekten,
- na orgaantransplantatie,
- bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
- bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
- bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
- een hiv-infectie (in overleg met behandelaar).

U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten heeft:
Wij zouden deze vragen ook telefonisch beantwoordt willen hebben.
a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree
Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken.

Aanvullende Maatregelen
• Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en
gebruik van papieren zakdoekjes.
• Wees alleen.
• Bij binnenkomst reinigt u en ik de handen met handalcohol.
• Houd 1.5 meter afstand van elkaar.
• Reinig en desinfecteer alle oppervlakken en ruimtes die ik zou kunnen betreden.
• Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan vóór de
afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of uw afspraak kan
doorgaan.
• Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling (contactloos) of b.v. een Tikkie
• Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard
niet in rekening brengen.
• Volg onze instructies altijd op.
• Ik hoop op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later
plaatsvindt dat u had gehoopt.
Onze voorzorgmaatregelen:
Ik (als masseuse ) probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en
stoelen aan te raken met mijn handen.
• Ik (als masseuse ) heb geen ziekteverschijnselen. Bij verschijnselen volgens de richtlijnen van bet
RIVM zal ik de afspraak annuleren.
• Ik(als masseuse ) geef geen hand bij binnenkomst en draag ter bescherming een mondkapje en
mogelijk een overzetbril
• Ik(als masseuse ) ventileer de behandelkamer.
• Ik (als masseuse ) plan meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen
mogelijk te maken
De behandeling:
a. Tijdens de behandeling wordt zo min mogelijk gepraat.
b. Na het wassen van mijn handen smeer ik mijn handen en armen in met olie (de olie is geen
leefomgeving voor het coronavirus)

Onze aangepaste dienstverlening
Aangepaste dienstverlening Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen vanwege Covid 19
in maart dit jaar zijn de sekswerkers en branche gerelateerde bedrijven net als veel andere
branches geheel tot stilstand gekomen.
Het geluid van de kwetsbare medewerkers is uitermate zorgelijk, want bestaat voornamelijk
uit ongeschoolde gastarbeiders met weinig kansen op de arbeidsmarkt en worden financieel
extra getroffen vanwege de overweging dat zij buiten eigen landsgrenzen zijn gaan werken en
dit dubbele vaste lasten creëert.
De steun van de overheid komt hierin bij lange na niet tegemoet aan de financiële
verplichtingen. De huidige situatie vereisen in de ogen van 365 entertainment en duchess
escorts een creatieve aanpak en ondersteuning. Zowel voor het vergroten van de kansen op de
arbeidsmarkt als verbeteren van huidige inkomen situatie is er een omscholingstraject tot
ontspanning masseuse/masseur aan de bemiddelde sekswerkers aangeboden.

Langs deze weg kunnen de sekswerkers als gecertificeerd masseuse/masseur met aangepaste
dienstverlening aan klanten worden bemiddeld met inachtneming van een strikt protocol voor
verschillende ontspanningsmassages.
Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met inachtneming van bovenstaande
werkwijze, protocol en beperkte dienstverlening.
Meer informatie over het Corona virus - Covid 19, kunt lezen op het RIVM. Aanvullende
maatregelen op de site van de rijksoverheid.

Our Covid-19 protocols
What can you expect from us and what can you pay attention to yourself
We will disinfect our hands before and after every treatment. Our specialists will be with each
wear mouth masks and gloves. If one of our specialists
if she has a cold and / or fever, she will not come to work as a precaution.
As a result, your appointment may need to be rescheduled to another day and / or time.
If you have a cold (cough and / or shortness of breath) and / or fever, we cannot help you
hiring as a customer at this time. If you appear cold or have frequent coughing
request our specialists to move the appointment free of charge. Of course we hope you like this
observes itself in time and can move the appointment. Have you been in contact in the past 7
days
been with a Corona patient? Then we unfortunately have to reschedule the appointment.
Our conditions
We only make agreements with people who are expected to be fairly confident
are healthy and that they do not fall under the risk groups as defined by RIVM.
You cannot make an appointment if you belong to the group of vulnerable people as defined by
the
RIVM.
Vulnerable persons or people with poor health are people aged 70 years and older and
people who have any of the following conditions:
• abnormalities and functional disorders of the airways and lungs;
• chronic heart disease;
• diabetes mellitus (diabetes);
• severe kidney disease leading to dialysis or kidney transplantation;
• reduced resistance to infections:
- by medication for autoimmune diseases,
- after organ transplantation,
- in haematological disorders (blood diseases),
- immune or congenital immune disorders requiring treatment,
- for chemotherapy and / or radiation treatment of cancer patients;
- an HIV infection (in consultation with the care provider).
You cannot make an appointment if you (or a housemate) have one of the following complaints:
We would also like to have these questions answered by telephone.
a. (nose) cold
b. coughing, coughing, or sneezing
c. running nose
d. sore throat
e. increase (= up to 38 degrees) or fever (> 38 degrees)
f. shortness of breath
g. headache
h. burning eyes
i. fatigue
j. feeling sick
k. diarrhea
You can only make an appointment after you have been free of complaints for 24 hours.
Additional measures
• In general, do not shake hands, wash hands, cough and sneeze in the elbow and
use of tissue paper.
• Be alone.
• Upon entering, you and I clean the hands with hand alcohol.
• Keep 1.5 meters apart.
• Clean and disinfect all surfaces and areas that I could enter.
• Are you unsure about your health on the day of the appointment? Please before the
appointment contact me by phone to discuss whether your appointment is possible
Get on.
• Payment preferably takes place via a debit card payment (contactless) or e.g. a Tikkie
• We will, of course, cancel canceled appointments for health reasons
do not charge.
• Always follow our instructions.
• I hope you understand that due to this situation your appointment may be later
that you hoped for.
Our precautions:
I (as a masseuse) try as little as possible door handles, table surfaces and
touching chairs with my hands.
• I (as a masseuse) have no symptoms. For phenomena according to the guidelines of bet
I will cancel the appointment at RIVM.
• I (as a masseuse) do not shake hands upon entering and wear a face mask and mask for
protection
possibly transfer glasses
• I (as a masseuse) ventilate the treatment room.
• I (as a masseuse) plan more time for appointments to the above precautions
possible
The treatment:
a. As little talk as possible during the treatment.
b. After washing my hands, I rub my hands and arms with oil (the oil is none

a. As little talk as possible during the treatment.
b. After washing my hands, I rub my hands and arms with oil (the oil is none
habitat for the coronavirus)
Our customized services
Adapted services Following government measures taken by Covid 19
in March this year, sex workers and industry-related companies will be like many others
branches have come to a complete standstill.
The noise of the vulnerable employees is extremely worrying, because it mainly exists
from unskilled migrant workers with few opportunities on the labor market and become financial
particularly affected due to the consideration that they have started working outside their own
borders and
this creates double fixed charges.
The support of the government does not meet the financial requirements by far
obligations. The current situation requires in the eyes of 365 entertainment and duchess
escorts a creative approach and support. Both to increase the chances of the
labor market as improving current income situation there is a retraining path up to
relaxation masseuse / masseur offered to the mediated sex workers.
Along this road

