Beste bewoners,
Pedicure Rosalia Baks zal haar
werkzaamheden as. dinsdag 19 mei,
woensdag 20 mei en vrijdag 22 mei
hervatten in De Componist.
Vanaf die data zit zij op nummer 249, het
kantoor van Woonzorg (kantoor Arnold Pronk), in hal C op de 1e etage. Dit
wordt haar vaste werkplek eens in de zes weken in De Componist
Rosalia zal al haar vaste klanten zélf benaderen voor een afspraak om zo al
haar klanten weer van dienst te kunnen zijn. Graag uw geduld, alstublieft, het
vergt wat pas en maatwerk om iedereen opnieuw in te plannen. Bent u nog
niet ingepland?
Dan kunt u Rosalia benaderen, bij voorkeur per Whatsapp of sms op het bij u
bekende nummer of per mail: rosaliabaks@gmail.com
Wilt u als nieuwe klant ingepland worden dan zult u op zijn vroegst pas over 6
weken, mogelijk 12 weken, ingepland kunnen worden.
U kunt dan zelf contact opnemen via de mail: rosaliabaks@gmail.com, o.v.v.
nieuwe klant De Componist/afspraak.
Rosalia zal u dan z.s.m. benaderen voor een afspraak; heeft u geen mail, doe
dan een briefje met uw naam, telefoonnummer en huisnummer in de
brievenbus van 249 o.v.v. pedicure/ nieuwe klant.
Door het Coronavirus zijn er flink wat veranderingen gekomen waaraan u
zich dient te houden.
Deze veranderingen vindt u in een werkprotocol dat via een aparte link is te
lezen.
Als extra toelichting willen we hierbij graag vermelden dat :




Gebruik van de toilet absoluut niet is toegestaan!
Niemand vrij in en uit kan lopen om iets te vragen. Dit kunt u doen op
bovenstaand mailadres of per briefje in 249 zoals hierboven
omschreven.
U begrijpt dat telefonisch contact lastig is vanwege de zeer overvolle
agenda en vragen uw begrip hiervoor, totdat dit weer anders kan,
waarvan we u op de hoogte zullen houden

Hoe lief bedoeld ook ; geen koffie o.i.d. meenemen.
Rosalia dankt u hartelijk voor uw begrip en vertrouwen en hoopt u gezond en
wel te mogen ontvangen op met u afgesproken tijd op nummer 249
Blijf gezond en zorg voor elkaar!

