Nova visão
do SPA do Charme,
com protocolos atualizados,
para a segurança dos nossos
clientes e proﬁssionais.

Normas SPA DO CHARME
para garantia de segurança sanitária de clientes e proﬁssionais

1 - Treinamento sobre biossegurança dos proﬁssionais;
2 - Esterilização de materiais de uso contínuo como enxoval e porcelanas;
3 - Controle de insumos e prazos de validade;
4 - Proteção pessoal dos prestadores e uso de EPIs;
5 - Descarte obrigatório de materiais descartáveis;
6 - Avaliação e feedback dos clientes;
7 - Regras e controles sobre o processo de garantia da biossegurança.

Técnicas e boas práticas de proteção pessoal
Higienização das mãos

É necessário realizar antes e após a realização do atendimento:
1 - Lavagem das mãos em água corrente com sabão neutro por no minimo 20 segundos;
2 - Higienização das mãos com Álcool 70% em gel;

Descarte obrigatório de materiais descartáveis

De acordo com o tipo de serviço realizado, existem materiais de uso único que devem
ser descartados ao ﬁnal, incluindo insumos de trabalho e EPIs.

1 - Insumos de uso único: creme, óleo, algodão, papel toalha entre outros.
2 - EPIs: máscara cirúrgica, luvas e touca.

Ao ﬁnal da massagem a proﬁssional descartará todos os materiais e EPIs descartáveis
no cesto de lixo.

O Spa do Charme utiliza máscaras e sapatilhas ecológicas, em tecido lavável .

Novo roteiro para os proﬁssionais,adaptado para tempos de crise

1 - Agendamento on-line - www.spadocharme.com.br;
2 - Reservas com no mínimo 24 horas de antecedência,
lembrando que solicitações de última hora serão atendidas mediante disponibilidade;
3 - Intervalo de 30 minutos entre cada atendimento para garantir a assepsia do local;
4 - A Terapeuta deve ter sua temperatura aferida na chegada a residência/resort/hotel/pousada;
5 - Em seguida fará higienização e só então vestirá o uniforme limpo;
6 - Os sapatos da terapeuta e do cliente devem ser deixados sempre do lado de fora da sala;
7 - Separar todo o material que será utilizado para evitar contatos desnecessários
durante a realização do serviço;
8 - Ao ﬁnal de cada tratamento, higienizar todas superfícies de toque como maçanetas, bancada,
torneira, pia, maca, cabeção da maca, máquina de cartão, celular e todos itens utilizados;
9 - A terapeuta deve vestir máscara e sapatilhas ecológicas, em tecido lavável ;
10- Cabeça e rosto somente serão massageados com utilização de luvas.

Passo a passo do procedimento

1 - Receber o cliente a uma distância segura, já de máscara e sapatilhas, e informá-lo
sobre os novos procedimentos de segurança;
2 - Lavar as mãos da maneira correta com água corrente;
3 - Convidar o cliente a fazer o mesmo procedimento de higienização das mãos;
4 - Medir temperatura corporal do cliente;
5 - Oferecer uma máscara cirúrgica ao cliente para que use durante o atendimento;
6 - Convidar o cliente para sentar e usufruir de uma higienização nos pés;
7 - Abrir na frente do cliente uma embalagem contendo enxoval completo limpo e
esterilizado para preparar a maca;
8 - Vestir touca lavar novamente as mãos e dar início ao tratamento;
9- Evitar levar as mãos ao rosto (olhos, nariz e boca);
10 - Não tocar no celular durante todo o tratamento; Caso seja muito necessário
lavar as mãos novamnte após o uso. Se estiver de luvas, trocar as luvas;
11 - Ao ﬁnal do atendimento, lavar as mãos;
12 - Descartar os EPIs no cesto com tampa, na frente do cliente;
13 - Retirar todo o enxoval usado, colocá-lo num saco próprio para isso, e encaminhar para lavagem;
14- Higienizar novamente todas superfícies de toque e todo o material utilizado;
15 - Retirar a sapatilha somente do lado de fora do local;
16 - A máscara não deve ser retirada em momento algum enquanto estiver
nas dependências da residência/resort/hotel/pousada.

Orientação aos clientes durante a crise do Covid-19

1 - Nosso e-mail de conﬁrmação de agendamento agora contém orientações
e melhores práticas ao receber um atendimento do Spa do Charme
em sua residência, resort, hotel ou pousada;
2 - Cumprimente a terapeuta sem contato físico;
3 - Use a máscara ecológica, em tecido lavável cedida por nosso proﬁssional
durante todo o atendimento;
4 - Lavar as mãos e conferir a temperatura corporal de ambos, antes de iniciar o tratamento;
5 - No decorrer do atendimento, evite levar as mãos aos rosto (olhos, nariz e boca);
6 - Caso receba a terapeuta em uma residência, após o tratamento e a saída
da proﬁssional recomenda-se higienizar todo o ambiente de atendimento com álcool 70%;
7 - Após a higienização, descarte sua máscara;
8 - Não esqueça de avaliar a terapeuta e o nosso serviço pelo app do Spa do Charme.

