
ALGEMEEN

BIJ HET BEGROETEN 
VAN DE KLANT

TIJDENS DE BEHANDELING

Wat kan u doen als   schoonheidsspecialist(e)?

NA DE BEHANDELING

Om uw huid te herstellen gebruikt 
u gedurende de dag en ‘s avonds
een hydraterende handcrème 
(bijvoorbeeld in een duwtube die 
u na gebruik makkelijk ontsmet).

Blijf thuis wanneer 
u of een huisgenoot

griepachtige
symptomen 
ontwikkelt.

Nies in uw elleboog of in 
een papieren zakdoek. 
Gooi de zakdoek direct 
weg in een afgesloten 

vuilnisemmer. Daarna wast 
of ontsmet u uw handen.

Was en desinfecteer 
uw handen grondig 
tussen klanten door. 

Voorzie overal 
alcohol-gel in een 

dispenser. 

Verlucht uw salon 
door de deur en een 

venster open te laten. 
Zo moet de klant de 
deurknop ook niet 
aanraken. Ontsmet 
steeds deurklinken 

na gebruik.

Draag zoveel als 
mogelijk korte 

mouwen en  
dek eventuele 

wondjes af.

Informeer bij het aanvragen van 
een afspraak of de klant zich in de 
risicogroep bevindt. Op deze manier 
kan u uw instituut zodanig organiseren 
dat iedereen zich veilig kan voelen.
• 65+
• Diabetes, nier-, long- of hartziekten

Raak uw 
gezicht niet 

aan tijdens de 
behandeling.

Draag geen 
ringen, armbanden, 

horloges,… 
Houd de nagels 
kort en verzorgd 
(vermijd nagellak 
en kunstnagels).

Draag een mondmasker, en eventueel wegwerphandschoenen en een 
beschermbril. Ook bij het gebruik van handschoenen is een goede 
handhygiëne noodzakelijk, blijf dus voldoende de handen reinigen.

In geval van een nagel- en/of handverzorging kan 
u gebruik maken van een plexiglazen scherm dat u
tussen u en de klant plaatst met een opening waar
u de handen kan verzorgen. Ontsmet dit scherm na

iedere behandeling.

Was of ontsmet uw handen.

Tip: voorzie een 
aparte ruimte waar de 
klant zijn/haar kleren, 
handtas, schoenen,… 
kan plaatsen. Deze 

ruimte moet u na de 
behandeling reinigen.

Licht uw klant 
in over de 

beschermings-
maatregelen in 

uw instituut.

Behoud te allen tijde zoveel 
als mogelijk afstand. Draag 

een mondmasker wanneer de 
veilige afstand van 1,5 meter niet 

gerespecteerd kan worden.

Geef geen 
hand. Een 
glimlach 
volstaat.

1,5 m

Ontsmet de gebruikte materialen 
na iedere behandeling. Extra 

tip: ontsmet in het bijzijn van de 
volgende klant. Zo ziet de klant 
dat hij/zij in veilige handen is.

Vervang alle handdoeken 
telkens u klaar bent met 

een klant zodat iedere klant 
een propere handdoek 

krijgt (of gebruik wegwerp 
handdoeken). 

i
Steriliseer al 

uw materialen 
(heteluchtsterilisator 

of autoclaaf). 

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

Covid-19, of het coronavirus, houdt de hele wereld in de ban. Omdat bij de uitoefening van het beroep 
schoonheidsspecialist(e) de veilige afstand met de klant niet te allen tijde bewaard kan worden,  
is het nodig om als schoonheidsspecialist(e) enkele maatregelen ter harte te nemen om uzelf,  

uw medewerkers en uw klanten te beschermen. Volg deze concrete maatregelen voor een veiligere werking.
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Laat de klant bij voorkeur 
contactloos betalen. Ontsmet het 
Bancontacttoestel na elk gebruik.

Stay safe!


