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Geachte klanten van Janfré Uniformen
Bij Janfré Uniformen wordt de regelgeving gehandhaafd zoals deze is vastgesteld bij de 
contactberoepen. 

Dit betekend het volgende dat we het volgende moeten hanteren.

 • Klanten mogen alleen op afspraak komen. Spreid de afspraken over de dag.
 • U moet uw klant vragen of hij gezondheidsklachten heeft: 
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts. 
  Of dat een huisgenoot deze klachten heeft. Als dat zo is, mag de klant niet komen.
 • Maak duidelijk hoeveel klanten er tegelijk in de winkel mogen zijn. 
  De richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak. 
  U mag klanten weigeren.
 • Uw werknemers die klantcontact hebben moeten zich iedere ochtend temperaturen om te kijken of
  ze koorts hebben. Bij koorts mogen ze niet werken.
 • Werknemers die last hebben van verkoudheidsklachten of koorts moeten thuisblijven. 
  Ook als zijn huisgenoten hebben met verkoudheidsklachten of koorts.
 • U moet ervoor zorgen dat uw werknemers en klanten 1,5 meter afstand kunnen houden 
  in uw zaak en vóór uw zaak.
 • Zorg voor maximale hygiëne: minimaal 1 keer per uur handen wassen, in ieder geval handen 
  wassen voor en na de behandeling, handen wassen bij binnenkomst, geen handen schudden, 
  niezen of hoesten in de elleboog, gebruik papieren zakdoek, maak na iedere klant de 
  werkplek en het materiaal schoon.
 • Zorg voor goede ventilatie in uw zaak.
 • Het dragen van niet-medische mondkapjes is niet verplicht, maar mag wel.
 • Maak de regels voor uw klanten duidelijk en zichtbaar buiten en in uw zaak.

Deze regels gelden ook als u geen zaak heeft, maar thuis bij de klant, of bij U thuis of in lokalen 
werkt. Als het nodig is dan kan de overheid weer beslissen dat u moet stoppen.

Wij van Janfré Uniformen hebben dan ook de taak om het volgende uit te voeren 
in onze showroom.

Het Protocol verantwoord winkelen:
 • Zorg voor maximale hygiëne, vooral voor de pinterminal.
 • Werknemers die verkoudheidsklachten of koorts hebben moeten thuisblijven.
 • De regels voor klanten en personeel hangen aan de buitenkant van de winkel en in de winkel.
 • U moet ervoor zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden in de winkels en vóór de 
  winkel.
 • De richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak. 
  Dit betekend dat in onze showroom maximaal 4 personen inclusief personeel, aanwezig 
  kunnen zijn
 • Breng orders / bestellingen tot aan de voordeur, niet naar binnen.


