September 8, 2020
Dear Residents and Family Members,
We know how difficult it has been for our residents not being able to
access regular hairdressing services. On September 2, 2020, the Ministry
provided an update on hairdressing services in long-term care homes.
We are pleased to announce that effective September 9, 2020
hairdressing services will resume at Copernicus Lodge.
Danuta Dudek, Hairstylist has graciously agreed to reopen her salon
every Wednesday and Thursday to provide hairdressing services to the
residents of Copernicus Lodge. Her hours of operation will be between
the hours of 9:00 a.m. and 3:00 p.m. You could book your appointment
with Danuta by calling 647-998-6941. She will transporting you to and
from her salon on the main floor in the housing building.
Danuta has agreed to follow Toronto Public Health Guidelines Infection
Prevention and Control practice for her hair salon. She has provided
proof that she is negative for COVID-19 and she has agreed to be tested
every two weeks.
PRICE LIST
SERVICE
Shampoo
Ladies Hair Cut
Ladies Hair Cut in Bed
Wash, Style and Cut
Colour
Perm
Men Hair Cut
Men Hair Cut in Bed
Roxanne Adams, Administrator

PRICE
$10.00
$20.00
$22.00
$45.00
$45.00
$60.00
$15.00
$20.00

8 września 2020 r
Drodzy Mieszkańcy i Członkowie Rodziny,
Wiemy, jak ciężko było naszym mieszkańcom nie mieć dostępu do
regularnych usług fryzjerskich. W dniu 2 września 2020 r. Ministerstwo
przekazało aktualne informacje na temat usług fryzjerskich w domach
opieki długoterminowej. Z przyjemnością informujemy, że od 9 września
2020 r. wznowione zostaną usługi fryzjerskie w Domu Kopernika.
Danuta Dudek, fryzjerka, będzie miała otwarty swój salon w każdą środę i
czwartek od 9:00 do 15:00, aby świadczyć usługi fryzjerskie mieszkańcom
Domu Kopernika opieki długoterminowej. Na wizytę u Pani Danuty można
będzie umówić się pod numerem telefonu 647-998-6941. Chętnych z
korzystania z usługi fryzjerskiej, Pani Danuta zwiezie do jej salonu na
parterze budynku i odwiezie z powrotem do pokoju.
Pani Danuta przestrzega wytycznych Toronto Public Health dotyczących
zapobiegania i kontroli zakażeń w swoim salonie fryzjerskim. Przedstawiła
dowód, że ma negatywny wynik na obecność COVID-19 i zgodziła się na
badanie co dwa tygodnie.
CENNIK
USŁUGI
Mycie włosów
Strzyżenie damskie
Strzyżenie damskie w łóżku
Mycie włosów, stylizacja i cięcie
Farbowanie
Trwała ondulacja
Strzyżenie męskie
Strzyżenie męskie w łóżku
Roxanne Adams, Administrator

CENA
$10.00
$20.00
$22.00
$45.00
$45.00
$60.00
$15.00
$20.00

