
ALGEMEEN

BIJ HET BEGROETEN 
VAN DE KLANT

TIJDENS DE BEHANDELING

Wat kan u doen als   beautyprofessional?

NA DE BEHANDELING

Desinfecteer al je 
materialen op het 
einde van de dag.

Meet dagelijks thuis 
je temperatuur voor 

je naar het werk 
gaat. Wie koorts 
heeft blijft thuis.

Hoest of nies in je 
elleboog of in een 
papieren zakdoek, 
die je onmiddellijk 
in een afgesloten 

vuilnisemmer gooit.

Was of ontsmet 
de handen voor de 

behandeling van een 
nieuwe klant.

Klanten wachten 
buiten de zaak en 
wachtzalen zijn 

gesloten.

Open ramen en deuren 
voor een goede 

ventilatie, ook bij slecht 
weer. Verlucht tijdens 

en na de reiniging 
en/of ontsmetting.

Draag zoveel 
mogelijk korte 

mouwen en  
dek eventuele 

wondjes af.

Voorzie geen 
drank, voeding 
of snack noch 
tijdschriften of 

kranten.

Houd 
rekening met 

risicogroepen bij 
het vastleggen 
van afspraken.

Raak je eigen 
gezicht niet 

aan tijdens de 
behandelingen.

Draag geen ringen, 
armbanden, horloges, … . 

Houd de nagels kort 
en verzorgd (vermijd 

nagellak en kunstnagels).

Pas zoveel mogelijk de 1,5 meter 
regel toe, uitzondering enkel voor 
de strikt noodzakelijke verrichting 
van de behandeling tussen klant 

en dienstverlener. Beperk het 
werken binnen de 1,5 meter.

Gebruik een plexi- 
glazen scherm waar 
mogelijk. Ontsmet 

dit scherm na iedere 
behandeling.

Handhygiëne wordt 
ter beschikking 

gesteld aan de ingang 
en op verschillende 

plaatsen in het 
instituut/salon.

Voorzie een aparte 
ruimte waar de 
klant handtas, 

schoenen en kleren 
kan plaatsen. Deze 
ruimte moet u na 
de behandeling 

reinigen.

Informeer je 
klanten op 

voorhand over 
de regels van 
toepassing in 
je instituut/

salon. 

Richt de ruimte zo in dat producten die 
uitgestald zijn met het oog op verkoop 

niet binnen handbereik van de klanten zijn.

Tussen elke behandeling 
wordt een periode van 

10 minuten ingelast om de 
instrumenten en de werkposten, 

waarmee de klant in contact 
kwam, te ontsmetten.

Vervang al het 
niet-wegwerp-
materiaal, zoals 

handdoeken, 
zodra je klaar 

bent met de klant.

Gebruik ‘s morgens en  
’s avonds een hydraterende 
handcrème om een gezonde 

huid te behouden.

AANBEVELINGEN OM DE KANS OP DE 
BESMETTING MET COVID-19 TE VERLAGEN

Covid-19, of het coronavirus, houdt de hele wereld in de ban. Omdat bij de uitoefening van het beroep van 
beautyprofessional de veilige afstand met de klant niet te allen tijde bewaard kan worden, is het nodig om 

enkele maatregelen ter harte te nemen om je medewerkers, klanten en jezelf te beschermen. 
Volg deze concrete maatregelen voor een veiligere werking.
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06 OP HET EINDE VAN DE DAG

Stimuleer elektronisch betalen. Betaalterminals 
worden gereinigd en ontsmet na elke gebruik. 

Indien klanten toch cash betalen, was of ontsmet 
daarna de handen.

Afficheer het maximaal 
aantal klanten dat tegelijk 
binnen toegelaten wordt 

en de contactpersoon 
aangeduid voor het 

melden van een COVID-19-
besmetting.
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Om je handen te 
drogen voorzie 

papieren doekjes 
of stoffen 

handdoeken voor 
éénmalig gebruik. 

Het dragen van 
een mondmasker 
is verplicht in het 

instituut/salon, voor 
de professional 
geldt een CE-

erkend chirurgisch 
mondmasker.

Geef geen 
hand, kus of 
knuffel, een 
vriendelijk 
oogcontact 

volstaat.
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1,5 m

Bij gesloten ramen 
en deuren zorgt een 

CO2-meter dat de reële 
CO2-concentratie in real 

time gemeten wordt.

www.besko.be
www.mysafebeautysalon.beUw schoonheid in veilige handen


