
Udbruddet af den nye coronavirus (SARS-CoV-2), som forårsager covid-19 

luftvejsinfektion har været medvirkende til at store dele af erhvervslivet har været

midlertidigt tvangslukket.

Dette galdt også for Handshake Studio og resten af tatovørbranchen.

Genåbningen af samfundet bliver i et langsomt og kontrolleret tempo som
regeringen har besluttet, at tatovører og andre virksomheder med en-til-en-

kontakt kan genoptage deres forretning, forudsat at der udvises stor forsigtighed 
- både af den ansatte såvel som kunden.

For at mindske smittespredningen af luftvejsinfektioner indfører vi derfor strenge

hygiejnemæssige foranstaltninger som vil være en fast del af vores arbejde i

fremtiden. 

Formålet med de foranstaltninger vi indfører er at beskytte både kunder og 

ansatte. 

Det er derfor vigtigt at ALLE kunder efterlever og følger vores instrukser, så vi 

kan reducere risikoen for infektioner og spredningen af coronavirus derfor 
begrænses I samfundet. Selvom vores arbejdsgang besværliggøres af 

coronavirussen, vil vi I Handshake Studio gerne gå forrest for at sikre en sikker 

og god oplevelse. Ligesom vi altid har gjort.

Som uddannede professionelle I smittespredning og I vores arbejde med sterilt 

udstyr I ultra-rene omgivelser, kan du trygt blive tatoveret hos os, men det bliver

under ændrede forhold end I er vante til. Fokusset vil I høj grad være på jer som 

kunder og jeres ageren I butikken.  

Vi vil herunder gennemgå en række foranstaltninger vi forventer efterleves og vi 

vil gøre vores bedste for at instruere jer så vi får en så behagelig og sikker 

oplevelse i studiet som overhovedet muligt. Det er vigtigt at hverken de ansatte 

eller vores kunder bliver syge og bringer det videre hjem til vores familier. 

VEJLEDNING FOR TATOVERINGSKUNDER



Inden ankomst 

• Vi forventer at kunder transporterer sig ved cykel, bil eller andet. Tag ikke

offentlig transport til studiet og ej heller på vej hjem.

• Det er ikke tilladt at have venner/familie med til din session.

• Ved sygdomssymptomer skal du afmelde din tid. Dette gælder al sygdom.

Hvis du været til fødselsdag eller større forsamlinger inden for den seneste

måned, aflys venligst din tid.

Ved ankomst 

• Hænder sprittes af så snart du kommer ind i studiet. Overtøjet hænges på bøjle.

• Telefon, høretelefoner og andre genstand afleveres i pose og udleveres først når

session er overstået.

• Hænder vaskes fra over albuen og ned, og der sprittes af.

Opholdet i studiet 

• Undgå berøringsflader og rør unødigt ved ting, håndtag, bøger osv.

• Undgå alt berøring i ansigt, herunder øjne, næse og mund.

• Du får udleveret mundbind og handsker som du skal have på under hele

sessions. Ved længere session end 3 timer indføres der ½ pause for at skåne

lunger.

• Der serveres desværre ikke kaffe eller andet. Vi giver vand i engangskrus hvis

nødvendigt.

• Ingen indtagelse af mad i studiet.

Vi glæder os sindssygt meget til at se jer og lave nogle fede projekter sammen. Det 

bliver anderledes, både for jer og os, men vi er sikre på den samme Handshake Studio 

stemning og det sammenhold vi havde før corona vil være til stede. Tak for jeres support 

og den forståelse vi forventer I har med os.  

Tusinde virtuelle Handshakes fra os,

Mike, Emil og Marcus. 

     Vores arbejdsgang 

• Hyppigere og grundigere rengøring, herunder mange repetitive afspritninger af

“risiko-områder” herunder dørhåndtag, toilet mm.

• Max 2 ansatte og 2 kunder butikken samtidigt, og kun 2 personer i hvert rum af

gangen, samt forskudt arbejdsgang.

• Ajourføring af alle kunder, således en eventuel smittekæde kan optrevles.

• Ingen walk-ins. Vi tatoverer kun tidsbestillinger og forbeholder os retten til at

vælge de projekter der egner sig bedst på nuværende tidspunkt. Vi vil bl.a. ikke

tatovere brystkasse, da det indebærer for tæt ansigt-til-ansigt kontakt.

• Yderligere værnemidler tages i brug, herunder bl.a. mundbind af både tatovør
og kunde.




