
Communiceer richtlijnen
Zowel aan de buitenkant 

van de salon als online. 

Houd afstand 
Zorg dat iedereen in 

de salon 1,5 meter 

afstand houdt, 

behalve tijdens de 

kappersbehandeling. 

Beschermingsmaterialen 

Indien nodig kunnen er 

schermen geplaatst worden 

tussen de behandelplekken. 

Het dragen van een 

mondkapje is niet verplicht.

Doseer klantcontact 

Verspreid klantcontact zoveel mogelijk.  

Ga uit van 1 klant per 

10m2.

Was je handen 
Was je handen elk uur en voor 

én na elka klant. Ook klanten 

wassen hun handen. Hang de 

richtlijnen voor het handen 

wassen op het toilet. 

Gebruik zeep en gel 
Zorg dat er altijd 

voldoende zeep is (in 

een pompflesje). Gebruik 

ook desinfecterende 

gel op alcoholbasis en 

verzorgende lotion.

Werk op afspraak 
Werk altijd op afspraak! Verzoek 

klanten om op het uiste moment binnen 

te komen (niet te vroeg of te laat), om 

zo te voorkomen dat er teveel mensen 

tegelijk binnen zijn. 

Pauzeer op afstand
Houd ook tijdens de pauzes de afstand  

van 1,5 meter.  
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Temperatuur opnemen 
Werknemers met 

klantcontact moeten iedere 

ochtend hun temperatuur 

opnemen. Een normale 

lichaamstemperatuur ligt 

tussen de 35,5°C en 37,5°C. 

Ziek? Blijf thuis 
Blijf thuis en ziek 

uit als je ziek bent 

of klachten hebt 

zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, verhoging of koorts. 

Gebruik eigen 
gereedschap 

Gebruik alleen je eigen 

gereedschap en wissel dit 

niet met collega’s. 

Neem geen  
jassen aan
Laat klanten zelf hun jas of 

tas ophangen. Desinfecteer 

de hangers en haakjes na 

gebruik. 

Ventileer de salon
Vind de richtlijnen op 

healthyhairdresser.nl/

ventilatie 

Help geen zieke 
klanten
Klanten die ziek zijn of 

klachten hebben zijn 

helaas niet welkom. Maak dit 

ook duidelijk bij het boeken van  

de afspraak!

Gebruik wegwerpproducten
Gebruik deze eenmalig en gooi 

ze daarna direct weg. Denk 

aan papieren handdoekjes, 

handschoenen, tissues en 

drinkbekers (indien er geen 

vaatwasser is). 

Kwetsbare groepen
Behoor je tot een 

kwetsbare gorpe, neem 

dan contact op met je 

werkgever. Stel met de 

bedrijfsarts vast of en hoe 

er veilig gewerkt kan worden.

Communiceer updates
Als er updates komen op  

de afspraken, communiceer 

deze dan direct met 

collega’s en klanten.

Bespreek de regels
Neem bij binnenkomst 

de regels met de klant 

door en vraag naar de 

gezondheid. 



Contactloos 
Laat klanten zoveel 

mogelijk contactloos 

betalen. 

Klanten komen alleen 
Minderjarigen en mensen die 

door een beperking begeleiding 

nodig hebben mogen 

worden vergezeld door één 

volwassene. 

Aanwijzingen 
opvolgen
Klanten dienen de 

aanwijzingen van het 

personeel op te volgen. 

Gebruik schoon materiaal  
Gebruik voor iedere klant een 

schoon kapkleed en schone 

handdoeken, of maak 

gebruik van wegwerp-

kapkleden en wegwerp-

handdoeken.  

Gebruik handschoenen 

Gebruik bij het wassen en 

werken met chemicaliën 

(kleuren, permanenten, 

blonderen) de juiste 

handschoenen. Let op! Draag ze 

niet langer dan 4 uur per dag.

Zorg dat je salon voldoet aan de Gezond Werken Regels 
om zo veilig en gezond mogelijk te kunnen werken. 

Check www.healthyhairdresser.nl voor alle tips & tricks! 

Reinig de salon na iedere klant 
Gebruik desinfecterend 

schoonmaakmiddel voor:

•     de (kappers)stoelen, kaptafel en  

       wasbakken

•     het gebruikte materiaal zoals scharen,    

        kammen, borstel, messen, tondeuses,  

        en het handvat van de föhn

•     de deurklinken en trapleuningen

•     de pinautomaat

•     alle touchscreens

•     de balie

•     de telefoon

•     toilet en fonteintje

•     gezichtsscherm

•     eventueel aanwezige (kuch)schermen


