ESTAMOS
DE VOLTA!

para cuidar de si
#higieneesegurançagarantidas
com o apoio:

Caro Parceiro,
Estamos de regresso ao trabalho!

Perante esta nossa nova realidade, devido à Covid 19 em que vimos as
nossas ro�nas obrigatoriamente interrompidas, o que nos levou a reforçar
os nossos procedimentos de trabalho.
Assim, vimos por este meio apresentar e comunicar-vos os nossos novos
protocolos e procedimentos, tal como todas as medidas que foram
tomadas para proteger e garan�r a total segurança e conﬁança nos nossos
serviços DEPILCLIB, e dos nossos clientes.
Somos uma empresa líder de mercado, com mais de 17 anos de
experiência neste sector, e somos conscientes da nossa responsabilidade,
de forma a garan�r a con�nuidade do seu/nosso sucesso, nestes novos
tempos exigentes que nos esperam, e desaﬁam !
Todas as nossas medidas estão pensadas para o trabalho e proteção das
nossas técnicas de laser, assim como para o bem estar e proteção das
nossas clientes ﬁnais.
Estamos a seguir escrupulosamente as directrizes da DGS e da OMS, para
desenvolvermos o nosso trabalho com o máximo rigor e segurança.
Queremos juntos, minimizar o impacto socioeconómico desta pandemia, e
contamos consigo

#paracuidardesi
Nota:
Algumas destas diretrizes poderão ser alteradas conforme os organismos
responsáveis o deﬁnam.
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Protocolo de Trabalho Depilclub
1. Higienização da Proﬁssional








Lavar e desinfetar regularmente as mãos
Fardamento completo com manga comprida
Uso de Luvas descartáveis
Uso de Máscaras de protecção
Uso de Viseira de protecção
Uso de Avental de protecção
Álcool-gel

2. Higienização do espaço de trabalho
Higienização do espaço a trabalhar com desinfetante cer�ﬁcado
Higienização da marquesa
Higienização da mesa de apoio
Higienização do equipamento de laser em cada sessão, com
desinfetante
 Colocação de película transparente no manipulo de laser como
proteção para cada cliente.






3. Procedimentos obrigatórios com a cliente:
 Atendimento por marcação, e conﬁrmações feitas pelas nossas
técnicas de laser e respe�va responsável de centro
 As marcações devem respeitar o tempo de cada tratamento
 Acompanhantes não serão autorizados, salvaguardar as restrições de
entrada e distanciamento social
 Caso a cliente não traga mascara, (obrigatória) será fornecida uma
pela nossa técnica (excecionalmente)
 Como habitualmente, a desinfeção será feita à frente da cliente, assim
como o uso de materiais de proteção individual serão descartáveis e
de u�lização única.
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 A técnica fará perguntas de rastreio antes de iniciar o tratamento,
reservando-se o direito de não atender o cliente perante alguma
suspeita.
 Pré Higienização habitual da cliente, e iniciação do tratamento de
laser;
 Aplicação de Hidratação ﬁnal e protetor solar caso seja necessário.

4. Material descartável de Depilclub por u�lização única











TNT - Rolo de marquesa descartável (fornecido pelo centro)
Klinex fornecido pelo centro
Tapete descartável com TNT (fornecido pelo centro)
Luvas;
Mascaras;
Touca cabelo;
Gillete descartável;
Espátulas;
Gel condutor;
Tanga descartável;

5. Procedimento obrigatório do centro
 Manter o gabinete livre de todo o material que não seja o estritamente
necessário para o serviço
 Re�rar todos os �pos de tapetes
 Sempre que possível ven�lação natural
 Manter o chão limpo e devidamente desinfetado.
 Espaço para o lixo devidamente iden�ﬁcado
Com os melhores cumprimentos
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