PROTOCOLO DE ATENDIMENTO
E HIGIENIZAÇÃO
FASHIONTEEN

AMOR E FAMÍLIA

ENTRADA/RECEPÇÃO

✓ Aferição de temperatura na recepção. (Caso seja apontada temperatura
superior a 37.5º, a entrada não será autorizada)
✓ Local de limpeza de calçados na entrada- TAPETE DE DESINFECÇÃO
✓ Tapete seco para secar calçados;
✓ Assepsia de mãos e objetos que forem entrar na FASHIONTEEN.
✓ Álcool à disposição no balcão da recepção e nos dispensers;

Dicas de como agir em
tempos de isolamento

APÓS A ENTRADA:
✓ Limitada quantidade de alunos que entram na FASHIONTEEN (1/4 da
capacidade normal). O responsável, deve esperar do lado de fora, se possível;
✓ Não será permitida acesso ou permanência na FASHIONTEEN sem máscara de
proteção, caso o aluno chegue com máscara que não se encaixe perfeitamente
ao rosto cobrindo nariz e boca, será realizada a troca da máscara na recepção
por uma descartável infantil;
✓ Distanciamento de 1.5m em todo espaço;
✓ Filtro com saída de água apenas para garrafas individuais;
✓ Chegar próximo ao horário da aula para evitar ficar esperando e criar
aglomerações;
✓ Álcool em gel disponível em toda a FASHIONTEEN, assim como instrução
constante dos alunos lavarem as mãos e higienização com álcool.
✓ Higiene dos ambientes e materiais coletivos constantemente;
✓ Sanitização semanal de todo espaço com quaternário de amônio;
✓ Higiene dos filtros de ar condicionado diariamente
✓ Manter janelas abertas o máximo de tempo possível na sala de movimento e
sala estilista teen.
✓ Funcionários com máscaras e faceshiels (EPI’s )
✓ Evitar contato físico entre funcionários e clientes
✓ Atendimento recepção para tratar de assuntos financeiros com horário
marcado

por Anna Ramalho

“Sucesso é a soma de
pequenos esforços
repetidos todos os dias”
MÍDIA KIT 2019

Caros Pais,
A FASHIONTEEN, esse ano completa 10 anos de funcionamento.
Resultado de uma longa trajetória de atenção e dedicação
constante por nossos alunos. Esse ano nossos pilares de
atuação estão focados em proporcionar SAÚDE E BEM ESTAR,
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E CRIATIVIDADE E DIVERSÃO. Conte
conosco para um canal aberto de sugestões, busca de auxílio
emocional e para troca de ideias.

Desejo a todos uma experiência mágica conosco e muita saúde
e bem-estar para a família de vocês.
Atenciosamente,

Anna Ramalho
Coordenação Criativa e Pedagógica
FASHIONTEEN

Nosso compromisso é
com a saúde e bem estar
de nossos alunos, seus
familiares e nossa
equipe.
Atenciosamente,
Anna Ramalho

CLS 410 BLOCO B LOJA 34 ASA SUL BRASÍLIA-DF
(61) 3366-2277
CONTATO@FASHIONTEEN.COM.BR
FASHIONTEEN.COM.BR
FACEBOOK: FASHIONTEENCURSO
INSTAGRAM: FASHIONTEENBRASIL

