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Met de heropening in maart hebben we besloten om een

handboekje met de coronarichtlijnen op te stellen, waarin

alle nodige informatie vermeld staat om op 1 maart aan de

slag te gaan. 

De richtlijnen zijn gebaseerd op en gehaald van de

website en handboek van de FOD economie, die je op de

volgende link kan terugvinden:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coron

avirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-

winkels

Het richtlijnen handboekje voor

beautyprofessionals & instituten

Indien u enige twijfel heeft over

een bepaalde richtlijn, contacteer

of raadpleeg de website van de

FOD economie. Bij elke

versoepeling of verstrenging, zullen

zij als eerst informatie vrijgeven

over nieuwe richtlijnen. 
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De beautyspecialisten die zich niet houden aan de

richtlijnen, riskeren dat hun instituut gesloten zullen
worden door de controlerende overheden.

Richtlijnen voor

beautyprofessionals en instituten 

Instituten mogen openblijven volgens de gebruikelijke

dagen en uren. 

Klanten worden enkel alleen en op afspraak toegelaten en

niet langer dan strikt noodzakelijk is. 

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen slechts door één ouder

begeleid worden. 

Klanten die begeleiding nodig hebben mogen vergezeld

worden door slechts één volwassenen. 

Wachtzalen zijn officieel gesloten, waardoor klanten

verplicht buiten de zaak moeten wachten. 

Middelen voor de noodzakelijke handhygiëne moeten

aangeboden worden aan de ingang en op verschillende

plaatsen in het instituut. 

Richtlijnen rondom instituten

Maak de richtlijnen

duidelijk zichtbaar, zowel

binnen als buiten de

praktijk. U kan hiervoor de

bijhorende mediakit en

visuals gebruiken.
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Drank, voeding of snacks mogen niet aangeboden

worden. 

Tijdschriften of kranten mogen niet aangeboden worden. 

Per 10m2 vloeroppervlakte die toegankelijk is voor het

publiek, is één klant toegelaten. Bedraagt de voor klanten

toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20m2? Dan is

het toegelaten om twee klanten te ontvangen, indien er

een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon verzekerd

kan zijn. 

De verplaatsing van de klanten binnen het instituut

worden zo georganiseerd om elk contact in alle

omstandigheden tot een minimum te beperken. 

De ruimte moet voldoende verlucht en geventileerd

worden. Het openen van ramen en deuren, inclusief bij

slecht weer, is verplicht. Indien het instituut beschikt over

een Co2-meter die de Co2-concentratie in real time

meet, dan mogen de ramen en deuren gesloten blijven.

Als de Co2 concentratie hoger dan 800 ppm is, dan moet

er voor een betere ventilatie van de ruimte verzorgd

worden. Het is van uiterst belang dat de concentratie

onder de 800 ppm zakt. 

In de bijhorende documenten vindt

u een affiche waarbij de

contactgegevens van een

verantwoordelijke van het instituut

ingevuld moet worden. Zo kunnen

klanten en personeelsleden snel een

COVID-19-besmetting melden.
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Beveel elektronisch betalen via bankkaart of contactloos

aan.

Betaalterminals moeten na elk gebruik ontsmet en

gereinigd worden. Handgels of oorstaafjes kan u ter

beschikking stellen aan klanten voor het gebruik van de

terminals.

Verkoopacties op straat en in de gangen van

winkelcentra en uitstallingen, vlaggen of andere

attributen zijn verboden.

Dienstverlening aan huis is verboden.

Duobehandelingen zijn verboden. Onder

duobehandeling wordt verstaan dat twee

beautyprofessionals zich tegelijk met dezelfde klant

bezighouden. Anderzijds is het niet verboden dat een

beautyprofessional voor meerdere personen tegelijk

zorgt, zolang hij/zij zich aan alle voorwaarden houdt.

Het is verplicht om dagelijks uw temperatuur thuis te

meten voordat u naar het werk gaat. Bij geval van koorts,

dan wordt het ten strengste aangeraden om thuis te

blijven. De resultaten mogen niet opgevraagd worden

door de werkgever en mogen niet gecommuniceerd

worden door de werknemers. 

Richtlijnen voor het personeel

Beautyprofessionals zijn verplicht

om een CE-erkend chirurgisch

masker te dragen.

Beautyprofessionals wassen de

handen voor de behandeling van

een nieuwe klant.
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 Het dragen van een mondmasker binnen het instituut is

verplicht voor de klant vanaf de leeftijd van 12 jaar. Indien

de klant geen mondmasker kan dragen omwille van

medische redenen, dan is het mogelijk dat ze een

gezichtsscherm dragen. Klanten die een medisch attest

kunnen voorleggen, waarin staat dat ze geen

mondmasker of alternatief kunnen dragen omwille van

een handicap, zijn niet verplicht om zich te houden aan

deze richtlijnen. 

Vanaf 1 maart 2021 mag een klant enkel het mondmasker

afnemen voor behandeling van het gelaat en enkel

gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de

behandeling.

Richtlijnen rondom mondmaskers 

Het dragen van een mondmasker

binnen het instituut is verplicht voor

de klant vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Indien de klant geen mondmasker

kan dragen omwille van medische

redenen, dan is het mogelijk dat ze

een gezichtsscherm dragen.
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