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1. Doel van het sectorprotocol en de Coronagids
Het Overlegcomité erkent dat lichaamsverzorging een onmiskenbare bijdrage levert tot een beter
maatschappelijk en mentaal welzijn. Daarom een gefaseerde heropening van de niet-medische
contactberoepen. De beautysector met schoonheidssalons, niet-medische pedicures, nagelsalons,
massagesalons en bemande zonnebankcentra zullen hun activiteiten herstarten vanaf 1 maart 2021
met uitzondering van zij die diensten aan huis leveren.
De wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, onbemande zonnebanken, jacuzzi’s,
stoomcabines en hammams blijven gesloten.
De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde. De politiediensten zullen permanent
controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.
Algemene richtlijnen vind je terug in “de Generieke Gids”
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisisgenerieke-gids-versie-3-en , die voor de sectoren met lichamelijk contact aangevuld wordt met “de
Gids voor de opening van de handel”
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-openinghandel.pdf . Als aanvulling bij deze gidsen zijn er de richtlijnen op sectoraal niveau terug te vinden in
het sector protocol en er is een coronagids voorzien om de richtlijnen op ondernemingsniveau vast
te leggen.
Het protocol voor alle professionelen in de beautysector dient gerespecteerd te worden door alle
professionals waaronder schoonheidssalons, niet-medische pedicures, nagelsalons, massagesalons
en bemande zonnebankcentra ongeacht van welke beroepsorganisatie ze lid zijn.
Er werd een nieuw aangepast sectorprotocol uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de beautysector op
een Corona-veilige manier kan heropstarten. Doel van dit protocol is om alle betrokken individuen te
ondersteunen om de zogenaamde “ 6 gouden regels” te helpen naleven en om alle stakeholders te
helpen de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen in te voeren om besmetting van alle
betrokkenen te voorkomen https://11miljoenredenen.be/nl.
In het sectorprotocol vinden we 10 basis-elementen terug:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

regelgeving
covid-coördinator
communicatie
social distancing
hygiëne
reiniging en ontsmetting
verluchting
persoonlijke bescherming
beheer besmette personen
compliance en handhaving

Belangrijk is om de verschillende soorten contacten in rekening te nemen zoals:
•
•

contacten werknemer/ werknemer
contacten werknemer/ klant
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•

contacten klant/ klant

Waarom is het zo belangrijk dat je aan de slag gaat met de Coronagids?
-

-

-

-

Vertrouwen: in deze onzekere tijden moet je het vertrouwen kunnen winnen van jezelf,
werknemers, klanten, leveranciers… Hoe straalt jouw onderneming/vestiging vertrouwen
uit? Door goed voorbereid te zijn aan de hand van het sectorprotocol en de Coronagids.
Transparantie: deel jouw plan tot aanpak met alle betrokken actoren: werknemers, klanten,
leveranciers… . Laat zien dat jouw onderneming/vestiging goed voorbereid is op heropening.
Door transparant te communiceren, krijgen mensen vertrouwen om terug te komen werken
of naar het instituut te komen.
Motivatie: misschien hebben de werknemers minder motivatie om terug te komen werken,
omdat ze bang zijn voor een besmetting. Laat aan de hand van vorige stappen zien dat je er
alles aan doet om een besmetting te voorkomen. Motiveer de werknemers nu al om terug te
komen.
Verantwoordelijkheid: laat iedereen zien dat je verantwoordelijk onderneemt want zeg nu
zelf, jij bent toch ook liever klant bij een verantwoordelijke onderneming/vestiging?

Stay safe & positive! 1

1

De functies, titels en graden die in deze publicatie worden gebruikt verwijzen naar personen met
om het even welke genderidentiteit, genderexpressie of geslacht.
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2. Sectorprotocol
Protocol voor professionelen in de beautysector om de risico’s op
verspreiding van COVID-19 te beperken, gevalideerd door de
Minister van Werk en de Minister voor Middenstand en
Zelfstandigen, overeenkomstig het besluit van het Overlegcomité
ter zake.
In elke onderneming uit onze sector gelden de 6 basisregels, die door het Overlegcomité zijn
vastgesteld:
•
•
•
•
•
•

De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
Binnenruimtes dienen voldoende verlucht te worden.
Extra voorzorgsmaatregelen voor klanten die tot de risicogroepen behoren.
De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren
dient een mondmasker te dragen.
Beperk nauwe contacten.
Volg de regels over bijeenkomsten.

Er werd een nieuw aangepast sectorprotocol uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de beautysector op
een Corona-veilige manier kan heropstarten. Dit protocol is van toepassing voor de
schoonheidszorgen waaronder volgende disciplines zoals gelaatsverzorging, handverzorging,
(gespecialiseerde) voetverzorging, nagelstyling, wimperstyling, visagie, lichaamsverzorging, massage,
ontharing en technieken tot bruinen van de huid behoren. Doel van dit protocol is om alle betrokken
individuen te ondersteunen om de zogenaamde “ 6 gouden regels” te helpen naleven en om alle
stakeholders te helpen de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen in te voeren om
besmetting van alle betrokkenen te voorkomen.
De 10 basiselementen, de zogenaamde “10 geboden van een protocol” worden hieronder één voor
één behandeld met de geldende regels. Aangevuld met in het rood de algemene minimale regels die
voorzien zijn in het ministerieel besluit en die dienen nageleefd te worden.
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1. Regelgeving
Dit sectorprotocol werd opgemaakt op basis van de verplichte minimumregels voor de sectoren met
lichamelijk contact terug te vinden in “de Gids voor de opening van de handel” (versie 12.02.2021)
wat een protocol is in de zin van artikel 8 § 4, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
betreffende noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Zie
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-openinghandel.pdf
Dit sectorprotocol zal aangepast worden na wijzigingen in de richtlijnen van de regering
https://www.info-coronavirus.be/.
Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis:
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisisgenerieke-gids-versie-3-en

2. Covid-coördinator
Duid in je instituut/salon een covid-coördinator aan. Dit is meestal de zaakvoerder in kleine
ondernemingen.
Maak een duidelijk schema op met de taken die het personeel moet uitvoeren.
Overloop hoe de behandelingen van klanten zullen verlopen.
Leg uit welke afspraken met klanten worden gemaakt.

3. Communicatie
De onderneming informeert consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar
over de geldende preventiemaatregelen.
Afficheer zowel binnen als buiten de zaak het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen
toegelaten wordt. Meet hiervoor de toegankelijke vloeroppervlakte van je instituut/salon.
Afficheer de geldende regels betreffende het gebruik van het toilet.
Afficheer de naam en de contactgegevens van de persoon aangeduid voor het melden van een
COVID-19-besmetting in kader van een vlotte contact tracing. Indien van toepassing vermeld deze
persoon ook op je website en bij elke communicatie met klanten zoals e-mails en nieuwsbrieven.
Informeer je klanten, personeelsleden en derden op voorhand over de regels van toepassing in je
instituut/salon. Voorzie infopanelen voor klanten en derden en publiceer de regels op je website.
Vermeld in je instituut en op je website tot wie men zich kan richten met concrete vragen.
Maak een communicatieplan voor consumenten, personeelsleden en derden.
Voorzie afspraken rond de leveringen van goederen en breng de leverancier op de hoogte van het
circulatieplan.
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De onderneming verstrekt de personeelsleden een passende opleiding met duidelijke en
schriftelijke instructies.
Informeer over de regels van toepassing in je instituut/salon.
Klanten volgen altijd aandachtig de instructies van het personeel van het instituut/salon op.

4. Social distancing
a. Ruimtelijke maatregelen voor social distancing
De regel is 1 consument per 10 m² toegankelijke vloeroppervlakte. Indien < 20m² toegankelijke
vloeroppervlakte, mag men 2 klanten ontvangen alleen dient men de 1,5 meter tussen de 2
personen te garanderen.
Zorg dat er tussen klanten steeds 1,5 meter afstand is door werkposten, tafels, stoelen, … buiten
gebruik te stellen of ze te verplaatsen.
Organiseer het salon/instituut zo dat verplaatsingen van klanten in alle omstandigheden het contact
tussen klanten beperken. Maak hiervoor gebruik van vloermarkeringen of linten. Voorzie een
circulatieplan met respect voor social distancing.
Gebruik voor zover mogelijk fysieke barrières zoals plexiglas, zelfs al geeft het maar een
gedeeltelijke bescherming.
Pas zoveel mogelijk de 1,5 meter regel toe, enkel voor de strikt noodzakelijke verrichting van de
behandeling tussen klant en dienstverlener. Probeer het werken binnen de 1,5 meter te beperken.
Zorg dat medewerkers op voldoende afstand van elkaar (1,5m) kunnen werken door werkposten,
tafels, stoelen, … buiten gebruik te stellen.
Verkoopacties op straat en in de gangen van winkelcentra en uitstallingen, vlaggen of andere
attributen buiten het instituut/salon zijn verboden.
Samenscholing moet vermeden worden. Personen die buiten de onderneming wachten dienen de
social distancing te respecteren.
Klanten wachten buiten de zaak, wachtzalen zijn gesloten.
Maak gebruik van vloermarkeringen of linten zodat klanten de social distancing buiten respecteren.

b. Organisatorische maatregelen voor social distancing
Klanten komen op afspraak en enkel de strikt noodzakelijke toegelaten tijd.
Houd rekening met risicogroepen bij het vastleggen van afspraken.
Vraag klanten om stipt te zijn en dus niet te vroeg.
Klanten worden enkel op afspraak toegelaten en niet langer dan strikt noodzakelijk.
Duo behandelingen (twee beroepsbeoefenaars tegelijk bezig met dezelfde klant) zijn verboden.
Vermijd gelijktijdige aankomst zowel van werknemers als van klanten.
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Ga niet tegelijk met meerdere personen door één deur of doorgang.
Klanten behouden te allen tijde zoveel mogelijk afstand.
Geef geen hand, kus of knuffel, een vriendelijk oogcontact volstaat.
Kinderen jonger dan 13 jaar mogen door slecht één ouder worden begeleid. Ouders van oudere
kinderen wachten in de auto.
Personen die begeleiding nodig hebben, mogen vergezeld worden van één volwassene.
Bekijk de mogelijkheden van spreiding van het werk in de tijd gedurende een werkdag. Dit heeft
automatisch een impact op het aantal aanwezige personen.
Organiseer de middagpauze ruimte en de kleedkamers op zo een manier dat de social distancing
kan gerespecteerd worden. Spreid pauzemomenten en lunchtijden zodat ze niet samenvallen en
beperk gelijktijdige aanwezigheden.
Indien men meer dan 400 m² toegankelijk vloeroppervlakte heeft dient men een toereikende
toegangscontrole te voorzien.

5. Hygiëne
De onderneming informeert consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar
over de geldende preventiemaatregelen.
Was of ontsmet de handen bij aankomst en vertrek.
Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek, die je onmiddellijk in een afgesloten
vuilnisemmer gooit.
Het personeel wast de handen voor de behandeling van een nieuwe klant. Zorg voor voldoende pH
huidneutrale handzeep.
Raak je eigen gezicht niet aan tijdens de behandelingen.
Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos. Indien klanten toch cash betalen, was
of ontsmet daarna de handen.
Een vestiaire organiseren wordt afgeraden. Bij gebruik van een vestiaire moeten de kleren van elkaar
gescheiden worden. Klanten doen zelf hun jas uit en hangen die weg.
Voorzie een aparte ruimte waar de klant handtas, schoenen en kleren kan plaatsen. Deze ruimte
moet u na de behandeling reinigen.
Richt de ruimte zo in dat producten die uitgestald zijn met het oog op verkoop niet binnen
handbereik van de klanten zijn.
Er wordt geen drank, voeding of snack geserveerd noch tijdschriften of kranten aangeboden.
Vermijd onnodig contact met voorwerpen.
Hang instructies op: hoe handen correct moeten gewassen worden, hoe de handen correct moeten
ontsmet worden, hoe een mondmasker aangedaan en verwijderd moet worden (zie visuals).
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Blijf algemene handhygiëne bij je personeel stimuleren.
Alle middelen voor noodzakelijke handhygiëne dienen ter beschikking gesteld te worden van
consumenten en personeel.
Handhygiëne wordt ter beschikking gesteld aan de ingang en op verschillende plaatsen in het
instituut/salon.
Voorzie papieren doekjes of stoffen handdoeken voor éénmalig gebruik om handen te drogen.
Voorzie voldoende afsluitbare vuilbakken en bepaal de frequentie om ze te ledigen. Vermijd
elektrische handdrogers.
Voorzie indien mogelijk voor elke medewerker eigen werkmaterialen en zorg dat ze regelmatig
gereinigd worden.
Draag zoveel mogelijk korte mouwen en dek eventuele wondjes af.
Draag geen ringen, armbanden, horloges, … .
Houd de nagels kort en verzorgd (vermijd nagellak en kunstnagels).
Betaalterminals moeten na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden. Handgels of oorstaafjes
kunnen ook aan de klanten ter beschikking worden gesteld voor het gebruik van de terminals.

6. Reiniging en ontsmetting
De inrichting en het gebruikte materiaal worden volgens de gepaste hygiënemaatregelen
regelmatig gedesinfecteerd.
Tussen elke behandeling wordt een periode van 10 minuten ingelast om de instrumenten en de
werkposten, waarmee de klant in contact kwam, te ontsmetten.
Stel een schoonmaakplan op met prioritaire aandacht voor oppervlakten, klinken, knoppen,
telefoon, … maar ook voor de werkpost: werkplek, behandelstoelen maar ook de arbeidsmiddelen
zoals spatels, vijlen, … . Vergeet zeker niet te bepalen wanneer de reiniging en ontsmetting moet
gebeuren.
Reinig met water en zeep of reguliere desinfectiemiddelen. Was dagelijks de schoonmaakdoeken
gescheiden en op een zo hoog mogelijke temperatuur (min. 60°).
Beperk het noodzakelijke materiaal aanwezig in het instituut/salon. Dit om reinigen te
vergemakkelijken.
Was handdoeken, schorten, … op minimum 60°C in de wasmachine.
Wanneer een personeelslid ziek de werkplek verlaat dien je het ganse instituut/salon te reinigen.
Zorg voor grondige reiniging en verluchting op geregelde tijdstippen van de sanitaire voorzieningen.
Vervang al het niet-wegwerpmateriaal, zoals handdoeken, zodra je klaar bent met de klant en maak
de werkpost schoon en ontsmet hem.
Betaalterminals worden gereinigd en ontsmet na elk gebruik.
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Desinfecteer al uw materialen op het einde van de dag.

7. Verluchting
De onderneming zorgt voor goede verluchting en ventilatie.
Open ramen en deuren voor een goede ventilatie, ook bij slecht weer. Verlucht tijdens en na de
reiniging en/of ontsmetting.
Bij gesloten ramen en deuren zorgt een CO2-meter dat de reële CO2-concentratie in real time
gemeten wordt.
Bij een gemeten waarde van meer dan 800 ppm dient men te zorgen voor een betere ventilatie zodat
de concentratie onder de 800 ppm zakt.
Plaats de CO2-meter in de minst geventileerde zone.
De CO2-meter dient te voldoen aan de Europese norm EN50543.
Indien u beschikt over een ventilatie- of verluchtingssysteem dien je ervoor te zorgen dat het goed
onderhouden is, correct werkt, filters tijdig vervangen worden en vermijd recirculatie van de lucht.
Mobiele luchtreinigers dienen uitgerust te zijn met HEPA-filters of elektrostatische neerslagfilters.
Mobiele luchtreinigers zijn nooit zo doeltreffend als een goede verluchting.
Gebruik geen individuele ventilatoren.

8. Persoonlijke bescherming
Het dragen van een mondmasker is verplicht in de onderneming, vanaf de leeftijd van 12 jaar.
•
•
•

voor de professional geldt een CE-erkend chirurgisch mondmasker
voor de klant minstens een mondmasker uit stof of wegwerpmateriaal
het mondmasker sluit nauw aan op het gelaat en bedekt neus, mond en kin

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klant en voor het personeel.
Het dragen van een mondmasker is pas efficiënt wanneer het correct wordt aangebracht en
verwijderd (zie richtlijnen).
Mondmaskers dienen minimaal elke halve dag vervangen te worden.
Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen onmogelijk is, mogen
klanten een gezichtsscherm dragen.
Personen die wegens een handicap geen mondmasker of gezichtsscherm kunnen dragen (gestaafd
door een medisch attest), zijn niet gehouden aan die verplichting.
Een gezichtsscherm is een bijkomend persoonlijk beschermingsmiddel maar kan geen mondmasker
vervangen.
Dragen van handschoenen wordt in kader van het COVID19-virus niet aangeraden omwille van een
vals gevoel van veiligheid. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.
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Handschoenen kunnen wel gedragen worden omwille van persoonlijke beschermingsmiddelen van
toepassing in de beautysector.
Praat zo weinig mogelijk tijdens de verzorging en zeker niet tijdens de verzorging van een gelaat
zonder masker.
Gebruik ‘s morgens en ’s avonds een hydraterende handcrème om een gezonde huid te behouden.
Leg uit welke beschermingsmiddelen ter beschikking zijn en hoe ze deze moeten gebruiken (zie
richtlijnen).
Als werkgever sta je in voor voldoende mondmaskers, desinfecterende middelen, … .

9. Beheer besmette personen
Personeelsleden en dienstverleners dienen dagelijks thuis hun temperatuur te meten voor ze naar
het werk gaan. Wie koorts heeft blijft thuis.
Klanten kunnen hun temperatuur meten voor ze naar het instituut/salon komen en annuleren hun
afspraak wanneer ze koorts hebben. Ook wanneer één van de huisgenoten symptomen vertoont.
Beschrijf hoe moet worden omgegaan met besmette personen.
Bewaar contactgegevens van klanten 14 dagen om bij een eventuele besmetting hen vlot te kunnen
contacteren in het kader van contact tracing.
Moedig je personeel aan om “de corona alert app” te installeren.
Er wordt een contactpersoon aangeduid en bekendgemaakt waaraan mogelijke besmetting met
het COVID-19-virus kunnen gemeld worden.
Afficheer de naam en telefoonnummer van de contactpersoon aangeduid voor het melden van een
COVID-19-besmetting in kader van een vlotte contact tracing. Indien van toepassing vermeld deze
persoon ook op je website.

10.

Compliance en handhaving

Voorzie regelmatig een briefing voor de medewerkers en herhaal de instructies.
Voer regelmatig controles uit of de regels en afspraken goed uitgevoerd worden. Zorg dat je alert
blijft. Het is de verantwoordelijkheid van de covid-coördinator dat het protocol wordt gehandhaafd.
Er worden geen diensten aan huis, in de woning van particulieren, geleverd.
Behalve niet-uitstelbare gespecialiseerde voetverzorging mag een huis worden uitgevoerd. Deze
dienst wordt beschouwd als bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van
de bevolking.
Wanneer er bij de dienstverlener thuis geen onderneming gevestigd is, worden ook hier geen
diensten geleverd.
Naast dit sectorprotocol en de coronagids zijn nog richtlijnen voor de beautyprofessional en klant doormiddel van een visual,
richtlijnen rond correct handen wassen – correct gebruik van een mondmasker – gebruik van handschoenen en een
communicatiekit beschikbaar op www.mysafebeautysalon.be.
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3. Gegevens van de onderneming
Vul hier alle gegevens in van uw onderneming.
Naam onderneming
Ondernemingsnummer
Adres onderneming

Vertegenwoordiger onderneming
Contactgegevens vertegenwoordiger

Aantal vestigingen
Adres(sen) van de vestiging(en)

Aantal werknemers
(Contact)gegevens van de werknemers

Welke werknemers behoren tot een risicogroep?

(Contact)gegevens arbeidsarts

Contactpersoon covid-19-besmetting
(Contact)gegevens contactpersoon
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4. Verantwoordelijkheden Corona Safe team
Om alles in goede banen te leiden werk je best met verantwoordelijken.
Hou rekening met volgende verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijk?
Covid-coördinator
Contactpersoon

Communicatie
Preventie

Leveringen

Wat houdt dit in?
Deze persoon kijkt na of iedereen zijn taken goed uitvoert en kan
de verantwoordelijken mee helpen begeleiden in hun taken.
Deze persoon is aangeduid opdat klanten en personeelsleden
een eventuele covid-19-besmetting kunnen melden met het oog
op een vlotte contact tracing. De contactgegevens van deze
persoon moeten zichtbaar zijn in het salon/instituut. Deze
gegevens dienen ook vermeld te worden op de website en in alle
communicatie met de klanten, indien van toepassing.
Deze persoon staat in om alles goed te communiceren naar de
medewerkers, klanten en leveranciers.
Deze persoon staat in dat de corona richtlijnen toegepast worden
en zal de klanten, medewerkers en leveranciers daaraan
herinneren.
Deze persoon staat in om leveringen volgens de
coronavoorschriften te ontvangen.

Wie zijn de verantwoordelijken binnen jouw onderneming/vestiging?
Naam verantwoordelijke
Covid-coördinator
Contactpersoon
Communicatie
Preventie
Leveringen

Ben je zelfstandige en werk je alleen dan zal je alle verantwoordelijkheden voor jezelf moeten
nemen. Mobiele schoonheidsspecialisten vullen deze “light versie” (pg.22) van de coronagids in en
nemen deze mee in de wagen. Er zal een Coronagids per onderneming/vestiging moeten
opgemaakt worden.
Opgelet, volgens huidig ministerieel besluit van toepassing mag er nog geen dienstverlening aan
huis worden geleverd.
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Taken van de verantwoordelijken
Covid-coördinator
✓ Leest de generieke gids, gids voor de opening van de handel en sectorprotocol na zodat
duidelijk is welke maatregelen genomen moeten worden.
✓ Vult, na het lezen van de generieke gids, gids voor de opening van de handel en
sectorprotocol, de Coronagids in.
✓ Duidt per onderwerp een verantwoordelijke aan.
✓ Is het aanspreekpunt voor alle verantwoordelijken.
✓ Volgt de taken van de verantwoordelijken op.
✓ Plant een wekelijkse meeting met de verantwoordelijken om de werking te evalueren.
✓ Gaat na of alle verantwoordelijken de info begrepen hebben.
✓ Gaat na of de dagtaken en weektaken uitgevoerd worden.
Contactpersoon
✓ Is het aanspreekpunt voor klanten of werknemers om een eventuele covid-19-besmetting
te melden.
✓ Is het aanspreekpunt voor contact tracing.
Communicatie verantwoordelijke
✓ Leest de generieke gids + sectorspecifieke checklist en Coronagids na zodat duidelijk is
welke maatregelen genomen moeten worden.
✓ Plant een meeting vooraleer het instituut heropent én informeert alle werknemers over
hun verantwoordelijkheden. Dit kan via een teleconferentie: zoom, skype, videochat,
messenger,…
✓ Gaat na of iedereen weet wat er van hen verwacht wordt.
✓ Gaat na of er op het einde van de dag geëvalueerd wordt naar praktische verbeterpunten.
✓ Voert de communicatie naar klanten toe over de Coronamaatregelen.
Preventie verantwoordelijke
✓ Leest de generieke gids + sectorspecifieke checklist en Coronagids na zodat duidelijk is
welke maatregelen genomen moeten worden.
✓ Bedenkt en past de preventiemaatregelen toe.
✓ Waakt er over dat de collega’s de preventiemaatregelen toepassen.
✓ Maakt een evaluatie op het einde van de dag en deelt dit met de collega’s.
✓ Wijzigt preventiemaatregelen wanneer dit tot een beter resultaat leidt.
✓ Overloopt dagelijks de preventiemaatregelen, op deze manier houden we het virus onder
controle.
✓ Houdt toezicht over de persoonlijke hygiëne van alle collega’s.
Verantwoordelijke voor leveringen
✓ Leest de generieke gids + sectorspecifieke checklist en Coronagids na zodat duidelijk is
welke maatregelen genomen moeten worden.
✓ Gaat na wat van toepassing is voor leveringen in de generieke gids + sectorspecifieke
checklist.
✓ Voorziet een zone voor leveringen en zorgt dat leveringen daar worden geplaatst.
✓ Neemt de levering in ontvangst, zoveel mogelijk op afstand, en zorgt voor de verwerking
ervan.
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5. Sectorspecifieke richtlijnen
Pas steeds de sectorspecifieke richtlijnen toe, hiervoor kan je de affiche gebruiken specifiek voor de
beautyprofessionals en hun klanten. Stimuleer werknemers en klanten om zich aan de
sectorspecifieke richtlijnen te houden.

Uiteraard zijn enkel de sectorspecifieke richtlijnen niet voldoende. Bekijk ALLE richtlijnen specifiek
voor beautyprofessionals/ondernemers in de generieke gids + gids voor de opening van de handel (
voor link zie blz.3).
Hoe zal u de werknemers en klanten wijzen op de algemene richtlijnen?

Hoe zal u toezicht houden op het steeds toepassen van de algemene richtlijnen?

Om de hoeveel tijd zal u stilstaan bij en evalueren over de toepassing van de algemene richtlijnen?
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6. Risico en preventie
Een goeie preventie is zoveel aangenamer voor jezelf, je werknemers en de klant. Hierbij toon je dat
je inspanningen levert en dit schept vertrouwen bij de klant.
Overloop ALLE preventiemaatregelen in de generieke gids + gids voor de opening van de handel.
Duidt in de generieke gids + gids voor de opening van de handel alle maatregelen aan die je zal
toepassen in jouw onderneming/vestiging. Lees aandachtig het sectorprotocol door.
Buiten deze preventiemaatregelen zullen er extra dag- en weektaken bij komen. Deze taken zijn
gericht op het bestrijden van het Coronavirus. We hebben alvast een checklist gemaakt.
Dagelijkse taken:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Handen regelmatig wassen of ontsmetten, ook wanneer men handschoenen draagt
Regelmatig de deurklinken ontsmetten
Behandelzetel reinigen
Manicuretafel reinigen
Wastafelmeubel met water en zeep reinigen
Bij iedere klant verse handdoeken gebruiken of wegwerphanddoeken
Materiaal na iedere klant ontsmetten
Materiaal op het einde van de dag ontsmetten en eventueel steriliseren
Schorten wassen
Vervang de vuilbakken met nieuwe plastieken zakken binnenin
Reinig de vuilbakken en ontsmet ze
Bekijk of alle voorzieningen in de sanitaire ruimtes in orde zijn
Evaluatie van de dag door preventie- en communicatieverantwoordelijke
Indien nodig, preventiemaatregelen aanpassen tegen de volgende dag

Weektaken:
□
□
□
□

Het volledige instituut reinigen
Tekorten aanvullen: heb je nog voldoende bescherming ter beschikking?
Controleer of alle preventie maatregelingen nog naar behoren werkt.
Evaluatie met het Corona Safe Team: feedback evalueren en aanpassen indien nodig

Noteer welke collega welke taken zal opnemen per dag/week.
Naam

Taken
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7. Beschrijving werkorganisatie
Na het lezen van de generieke gids, gids voor de opening van de handel en het sectorprotocol, heb je
ongetwijfeld nagedacht over de werkorganisatie. Dit zal voor elke onderneming/vestiging anders zijn.
Wel geven we je de tip om hier goed over na te denken. Wanneer je met veel werknemers in een
vestiging werkt en er is onvoldoende ruimte om de social distancing regel toe te passen, zal je er voor
moeten zorgen dat niet alle werknemers op dezelfde moment in het instituut/salon zijn. Wat kan je
bijvoorbeeld aanpassen in de werkorganisatie om de veiligheid en preventie meer te kunnen
garanderen?
-

werknemers laten werken in shifts
variabele uurroosters
openingsuren of werktijden aanpassen
bepaalde behandelingen tijdelijk niet aanbieden
niet alle werknemers terug tewerkstellen (voorbeeld werknemers die tot een risicogroep
behoren)
laat nooit meer dan twee personen toe in één cabine
…

Schrijf hier wat je zal aanpassen aan de werkorganisatie om de veiligheid en preventie te kunnen
garanderen.
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8. Circulatieplan met instructies
Doel van het circulatieplan:
•
•
•

circulatie met respect voor social distancing
bewegingen van personen zo weinig mogelijk
laten kruisen
zowel binnen als buiten het gebouw

Teken op de volgende pagina de plattegrond van uw instituut. Duidt aan de hand van de legende
aan wat de doorgangen zijn.
voorbeeld:

Voorzie instructies bij het circulatieplan.
voorbeeld instructie cabine:
• Ga langs de gele gang (aangeduid op de grond) naar de cabine met de klant, rekening
houdend met de algemene richtlijnen.
• Laat de klant de rode gang volgen naar de gekozen cabine.
• Na de behandeling gaat de klant terug naar de cabine via gele gang 2.
• U verlaat de cabine (nadat de hygiëne richtlijnen toegepast zijn volgens het dagplan) via
rode gang 2.
Voorzie markeringen op de grond!
Zowel voor werknemers, klanten en leveranciers is het handig als het circulatieplan gemarkeerd is op
de grond. Duid, met behulp van bijvoorbeeld tape, aan waar de klanten moeten wachten, waar ze
moeten betalen, hoeveel afstand er tussen de wachtenden moet zitten, welke gangen iedereen kan
volgen. Doe dit niet enkel in het instituut/salon maar ook op de parking, wasplaats, sociale ruimtes…
Maak compartimenten
Om de algemene richtlijnen te respecteren, zal je de ruimte moeten opdelen in compartimenten. Dit
kan door lege ruimtes te creëren bijvoorbeeld een behandelzetel tussen laten zodat je de social
distancing regel kan respecteren. Let op! Je mag in principe slechts 1 klant per 10 m² ontvangen. Het
is evenwel mogelijk van deze regel af te wijken bij < 20 m² en de afstand van 1,5 meter tussen de
klanten verzekerd wordt.
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Teken/schrijf hier jouw circulatieplan uit aan de hand van vorige tips.
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9. Organisatie binnen- en buitengaan
➢ WINDOW
-

Staat/hangt er informatie over de voorzorgsmaatregelen in uw etalage?
Hangt er informatie over de voorzorgsmaatregelen aan uw voordeur?
TIP: gebruik de affiche met de richtlijnen voor de klanten.

➢ RECEPTION
-

Kunnen klanten en leveranciers hun handen wassen of ontsmetten bij binnenkomst?
Zijn er beschermingsmaatregelen genomen bij ontvangst van klanten en
leveranciers?
Kan het vermijden van de lift toegepast worden?
Worden het aantal personen dat gelijktijdig de lift nemen beperkt?
Worden voorrangsregels voorzien op smalle trappen?
Worden begroetingen zoals een handdruk of kus vermeden?
Is de inrichting van de receptie gereorganiseerd?
Is de receptie aangepast zodat 1,5m afstand kan gehouden worden?
Kan er 1,5m afstand gehouden voor wachtenden?
Is er een wand/plexiglas voorzien aan de receptie?

➢ KLEEDKAMER
-

Is er een aangepaste kleedkamer voorzien waarbij er voldoende afstand is tussen de
medewerkers?
Is er een pop-up kleedkamer voorzien met voldoende afstand tussen de
medewerkers?
Is het aantal personen tegelijkertijd in de kleedkamer beperkt?

➢ SHOPPING GEDEELTE
-

Staan producten en materialen voor verkoop afgeschermd zodat klanten deze niet kunnen
aanraken?
Worden producten en materialen ontsmet na aanraking door de klant?
Is er een verantwoordelijke aangesteld voor de verkoop van producten?

➢ CHECK OUT
-

Is de uitgang voorzien langs een andere weg dan de receptie?
Is er een tijdelijke stopzetting voor het uitdelen van staaltjes?
Kunnen klanten contactloos betalen?

21

10.
-

Zijn de pauzes gespreid over de werknemers zodat niet iedereen op hetzelfde moment pauze
neemt?
Worden de zitplaatsen tijdens de lunch of pauze met 1,5m afstand gerespecteerd?
Worden sociale ruimtes extra gereinigd?
Worden de toetsen van drankautomaten ontsmet na gebruik?
Worden de handvaten van de koelkasten ontsmet?
TIP: hang een document uit waarbij de laatste medewerker in pauze noteert dat hij of zij
alles ontsmet heeft bij het verlaten van de sociale ruimte.

11.
-

Vervoer van en naar het werk

Hou je voldoende afstand wanneer je met de fiets, per step of te voet naar het werk
komt?
Is er een afstand van 1,5m wanneer je niet alleen met de auto naar het werk komt?
Worden de instructies van het openbaar vervoer gevolgd wanneer je met de trein,
tram of bus naar het werk komt?
Wanneer je klanten gaat ophalen wordt de afstand van 1,5m gerespecteerd in de
auto?

12.
-

Organisatie pauzes en lunchpauzes

Voorzieningen voor leveranciers

Worden bestellingen via mail of per telefoon doorgegeven?
Zijn er op voorhand afspraken gemaakt rond social distancing met leveranciers?
Wordt er een uur afgesproken met leveranciers voor het leveren?
Worden leveringen verspreid ingepland?
Is er een aparte zone voorzien bij het afleveren van bestellingen?
Wordt er zo weinig mogelijk fysiek contact met de leverancier gemaakt?
Zijn de regels voor bevestiging van ontvangst (handtekening) aangepast?
Worden betalingen aan leveranciers elektronisch gedaan?
Is er een verantwoordelijke aangewezen voor het ontvangen van leveringen?
Wordt er een procedure gevolgd bij het openen van leveringen?
Wordt er een procedure gevolgd bij het ontvangen van vertegenwoordigers?
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13.

Voorzieningen voor mobiele beautyprofessionals

Mobiele beautyprofessionals hebben op dit moment, 22 februari 2021, nog geen perspectief op
heropening. Wanneer zij mogen heropstarten kunnen ze een light versie van de Coronagids maken
en deze meenemen in de wagen.
Welke stappen zijn van toepassing voor mobiele beautyprofessionals?
-

Punt 4: sectorspecifieke richtlijnen
Punt 6: risico en preventie
Punt 10: organisatie pauzes en lunchpauzes
Punt 11: vervoer van en naar het werk

Aandachtspunten:
-

Vraag elke klant elke ochtend opnieuw of iemand in het gezin last heeft van koorts of corona
symptomen. Bij twijfel, ga niet aan de slag !
Vraag de klant om de werkplek goed bereikbaar te maken, schoon te houden en te zorgen
voor een goede ventilatie. Bij twijfel, ga niet aan de slag !
Vraag je klant het aantal aanwezigen in de behandelruimte te beperken (enkel klant en
beautyprofessional).
Raak niets of zo weinig mogelijk aan bij de klant thuis.
Gebruik eigen arbeidsmiddelen en eigen beschermingsmiddelen.
Het gebruik van het toilet wordt afgeraden.
Laat de klant de deur openen en sluiten. Raak geen deurknop aan.
Ontsmet je handen voor je plaats neemt achter het stuur.

14.

Conclusie

Wanneer je de generieke gids, gids voor de opening van de handel en het sectorprotocol, hebt
doorgelezen en de Coronagids hebt ingevuld, ben je klaar voor de heropening. Blijf de Coronagids
hanteren en evalueer tijdig (met je team indien van toepassing) zo zorg je er voor dat iedereen alert
blijft. Voorkomen is beter dan genezen!

15.

Contact

Nog vragen met betrekking tot het Coronavirus?
-

Vragen specifiek voor de sector: www.besko.be
Vragen over personeel en premies: https://www.liantis.be/corona of uw sociaal secretariaat.
Alle ondernemende vragen: https://www.unizo.be/
Preventiedienst of arbeidsarts: https://www.liantis.be/nl/welzijn-op-het-werk/preventie
Werknemers met vragen? www.hetacv.be, www.abvv.be & www.aclvb.be
Vragen over het Coronavirus? : https://www.info-coronavirus.be/nl/ &
https://www.who.int/
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“uw schoonheid in
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