
Coronavirus – hygiejne procedure ved massage 

Tank Ny Energi v/Lene Haulrik 
 

Det skal du gøre: 
• Ved ankomst – brug dørhammer – den er sprittet af – afvent at jeg lukker dig ind 

• Lade være med at bestille tid, hvis du ved du er smittet med Covid19 eller har tæt kontakt til smittede 

• Aflyse din tid, hvis du har symptomer som hoste, forkølelse, vejrtrækningsproblemer, feber eller lign. 

• Selv medbringe værnemidler (maske), såfremt du ønsker at anvende en sådan 

• Hænge evt. overtøj på bøjle i entreen 

• Spritte hænderne af (jeg sørger for at håndsprit er tilgængeligt) 

• Tage medbragt lagen og håndklæde og lægge på briksen 

• Lægge tøj på stol i massagerummet. Stol er beskyttet af et lagen, der skiftes mellem hver klient 

• Lægge telefon, nøgler, smykker m.m. på bordet 

• Betale med Mobilepay 

 

Det gør jeg: 
• Åbner og lukker alle døre for dig 

• Sørger for at lokalet er rengjort, og der luftes ud mellem hver klient 

• Sørger for at briksen er rengjort/sprittet af  

• Sørger for at rengøre/spritte af på alle kontaktflader (dørhammer, bøjle, håndtag, bord mv.) 

• Rengør /spritter af på alle de arbejdsredskaber jeg anvender  

• Skifter lagen på briks og stol (vaskes ved 80 C) 

• Rengør hænderne med håndsprit inden start af massage og efter  

• Aflyser din behandling hvis jeg eller nogen i min husstand har symptomer som kan være Covid19 

 

Massagen 
• For- og eftersamtale sker med afstand imellem os jf. anbefalingerne 

• Indtil videre gives alene massage på ben og ryg 

• Der kan evt. kombineres med klang massage 

• Klienten ligger mest mulig i maveleje (jeg anvender engangsdække på ansigtsstøtten OG rengør støtten 

imellem hver klient). 

• Der gives ikke ansigts- eller håndmassage 

 

Lad os sammen passe på hinanden – og forsøge at holde ansigt-til-ansigt så vidt 

det er muligt med den anbefalede afstand – så du trygt kan nyde din behandling. 

 

PS. Da der ikke er separat toilet (toilettet er også boligens toilet), så anbefales det, at du tisser af inden du kommer 

      Jeg vil dog sørge for at det er rengjort inden hver ny klient, og at der er rene håndklæder samt håndsprit. 


