Nail Salons / Personal Care Facilities

Mga Nail Salon / Mga Pasilidad nga
Personal na Pangangalaga

Do I have to wear a mask?
Clients are required to wear face coverings at
all times while in the facility. You may remove
the face covering only when receiving a
service that involves that part of the face,
such as a face wax.

Kailangan ko bang magsuot ng mask?
Ang mga kliyente ay kailangan magsuot ng
mga pantakip sa mukha sa lahat ng oras
habang nasa pasilidad. Maaari mo lang alisin
ang pantakip sa mukha kapag may gagawin
sa isang bahagi ng mukha, tulad ng pag-wax
sa mukha.
Kukunin ba ang aking temperatura bago
ang isang serbisyo?
Ang mga pag-tsek sa temperatura ay
desisyon ng pasilidad. Gayon man, may
itatanong kami sa mga kliyente sa pagdating
tungkol sa mga sintomas ng COVID-19. Kung
nagpapakita ang customer ng anumang
mga sintomas, ay nagkasakit, o nalantad sa
isang taong nagkasakit, ang appointment ay
muling iiskedyul na ng hindi bababa sa 14 na
araw sa hinaharap. Kasama sa mga pag-tsek
sa sintomas ang pag-ubo, pangangapos ng
paghinga at lagnat.

Will my temperature be taken before a
service?
Temperature checks are at the discretion of
the establishment. However, clients will be
verbally screened for COVID-19 symptoms
upon arrival. If the customer is exhibiting any
symptoms, has been sick, or has been
exposed to someone who has been sick, the
appointment is rescheduled at least 14 days
in the future. Symptom checks may include
coughing, shortness of breath and fever.

Staff will also be screened for symptoms.

I-tsetesk din ang mga kawani para sa mga
sintomas.

Anyone feeling sick should stay home.

Dapat manatili sa bahay ang sinumang may
sakit.

Can I get a manicure?
Yes.
Can I get a pedicure?
Yes.
Can I get eyelash extensions?

Maaari ba akong magpa-manicure?
Oo.
Maaari ba akong magpa-pedicure?
Oo.
Maaari ba akong magpalagay ng mga
extension na pilikmata?
Oo.
Maaari ba akong magpa-wax sa mukha?
Oo.
Maaari ba akong pagpa-wax sa buong
katawan?
Oo.
Maaari ba akong magpa-electrolysis?
Oo.
Maaari ba akong magpa-makeup?
Oo.
Maaari ba akong magpa-facial?
Oo.
Maaari ba akong magpa-tan?
Oo.

Yes.
Can I get a face wax?
Yes.
Can I get my body waxed?
Yes.
Can I get electrolysis?
Yes.
Can I get my makeup done?
Yes.
Can I get a facial?
Yes.
Can I get a tan?
Yes.

