
Zasady
bezpieczeństwa
W trosce  o wspólne

bezpieczeństwo

przedstawiamy zasady

obowiązujące w Pro Academy

School Of Makeup od dnia

18.05

 

Koniecznie zapoznaj się z nimi

przed wizytą w naszym

makijażowym domu :)



DEZYNFEKCJA / HIGIENA

W Pro Academy znajdują się stacje

do dezynfekcji dłoni, z których

powinnaś skorzystać wchodząc do

siedziby szkoły oraz w trakcie kursu. 

Pro Academy zapewnia stałą

dezynfekcję kosmetyków oraz

całego obiektu, w krótkich

odstępach czasu. 
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DEZYNFEKCJA / HIGIENA

Kursantki zobowiązane są do

dezynfekcji używanych

kosmetyków, akcesoriów, blatu oraz

krzesła przed oraz po wykonaniu

makijażu.  Dbamy o siebie

nawzajem PETARDY! 
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Na kurs przychodzimy w

maseczkach / przyłbicach oraz

jednorazowych rękawiczkach. 

To bardzo ważny punkt! 

Zapamiętaj go :)



DEZYNFEKCJA / HIGIENA

W Pro Academy znajdują się

szczegółowe instrukcje dotyczące

mycia i dezynfekcji rąk, ściągania i

zakładania rękawiczek oraz

maseczki. Zapoznaj się z nimi :)
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Pro Academy zobowiązuje się do

częstego wietrzenia

klimatyzowanych pomieszczeń, 

w których odbywają się szkolenia -

zabierz ze sobą dodatkowy

sweterek jeśli jesteś zamrzluchem ;)



DEZYNFEKCJA / HIGIENA

W trosce o Twoje i nasze

bezpieczeństwo prosimy Cię o

wypełnienie ankiety przed wejściem

do Pro Academy 
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Przed rozpoczęciem zajęć, kiedy

zauważysz, że spora przed Recepcją

stoi osoba wypełnijąca ankietę

poczekaj na swoją kolej. Ankiety

będą dostępne przed recepcją na

stoliku - poczęstuj się, wypisz i oddaj

na recepcji



DEZYNFEKCJA / HIGIENA

Po oddaniu ankiety, dokładnie zdezynfekuj

dłonie i telefon,  ściągnij ubranie wierzchnie ( np.

torebka, kurtka )  i włóż go do jednorazowego

worka. Worek mozesz zabrać ze sobą. W trakcie

zajęć proszę nie korzystać z rzeczy znajdujących

się w odizolowanych workach
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W górnej sali szkoleniowej - nastąpiła

reorganizacja stanowisk. Prosimy zajmować

stanowiska w możliwy nabardziej oddalony od

siebie sposób 



DEZYNFEKCJA / HIGIENA

W trakcie zajęć teoria makijażu i pokaz będzie

nagrywany. Jeżeli nie możesz pojawić się na

zajęciach - zajęcia teoretyczne on line, będą

dalej organizowane w dotychczasowy,

bezpieczny dla Ciebie sposób. Prosimy :

poinformuj nas o nieobecności mailowo lu

telefonicznie
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Po wejściu na salę będziesz poproszony o

odłożenie telefonu w wuznaczone do tego

miejsce. Jest to rekomendacja, która pozwoli

nam zabezpieczyć Cię przed roznoszeniem

wirusów i bakterii



DEZYNFEKCJA / HIGIENA

Na zajęcia masz obowiązek przynoszenia

zdezynfekowanych pędzli. Chroń siebie i Innych
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Praktyka będzie realizowana na 3 sposoby:

- praca na modelce - osobie obcej, z którą sama

przyjedziesz

- praca w parach:  na zaufanej Kursantce z grupy

- praca na samej sobie jeżlei nie chcesz mieć kontaktu z

drugą osobą

 

każda forma praktyki jest dopuszczalna. Poinformuj nas

o tym wcześniej

 



DEZYNFEKCJA / HIGIENA

W momencie kiedy chciałabyś pracować w

parze na zaufanej Koleżance z grupy, znajdź

swojego towarzysza w grupie. 

 

Z przeprowadzonych ankiet wśród Kursantów

większość osób chce pracować w parach *
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Zadbajmy o siebie 

 

 



Zdrowie jest jedną z naszych
sztandarowych wartości. 



W TRAKCIE
KURSU

Obowiązuje całkowity zakaz

korzystania z telefonów

komórkowych. 

Zachowujemy odpowiedni

odstęp między

stanowiskami pracy.
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W TRAKCIE
KURSU

Niestety nie możemy

poczęstować Was kawą ani

herbatą. Petardy! Zadbajcie

o własne napoje na ten czas.

Twoja odzież wierzchnia

zostanie umieszczona w

jednorazowych woreczkach

i odizolowana od innych. 
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Jeżeli czujesz się osłabiona,
masz katar lub kaszel zostań

 w domu. 
Zgłoś swoją nieobecność.

 

Bądź spokojna! Odrobisz ją w innym czasie :)



DZIĘKUJEMY 
ZA TWOJĄ
ODPOWIEDZIALNĄ
POSTAWĘ
PETARDO!
Razem jesteśmy bezpieczne.

Pro Academy Team. 


