
Houd 1,5 meter afstand & 
Groet zonder aanraking 

(geen hand geven).

In principe kom je alleen
Minderjarige kinderen of mensen

met een beperking mogen begeleid 
worden door één volwassene.

Desinfecteer je handen direct bij
binnenkomst en vertrek.

Volg altijd de aanwijzingen
van de coach/trainer(s).

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
• neusverkoudheid
• loopneus
• niezen
• keelpijn
• lichte hoest
• verhoging (tot 38 C°) of koorts
Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten.

VEILIG NAAR 
VERSCHOOR COACHING

Kom precies op tijd
Er wordt op afspraak gewerkt. Zo zit 

er voldoende tijd tussen de afspraken 
in om te reinigen en te desinfecteren 

en wordt contact tussen klanten 
voorkomen.

Gebruik alleen je eigen 
 gereedschap en wissel dit 

niet met collega’s.

Behoor je tot een kwetsbare groep, neem dan contact op met je 
werkgever. In overleg met de bedrijfsarts als bedoeld in de Arbowet 
wordt vastgesteld of en op welke wijze er veilig gewerkt kan worden 
door de kwetsbare werknemer. Houd hierbij aandachtspunten van de 
LCI-richtlijn Covid-19 rondom de inzet van kwetsbare medewerkers 
en de LCI-richtlijn zwangerschap, werk en Covid-19 in acht. 

Gebruik papieren zakdoekjes 
of tissues, gebruik deze slechts 
éénmaal en gooi ze meteen weg.

Leg geen boekjes of 
tijdschriften neer om te lezen.

Draag handschoenen (max. 4 uur per dag en volgens 
richtlijnen uit de Arbocatalogus voor de kappersbranche). 

Draag handschoenen bij de behandelingen zoals 
genoemd in de Arbocatalogus voor de kappersbranche (onder 

andere bij wassen, kleuren, omvormen en permanenten) en 
maximaal 4 uur per dag. Draag handschoenen indien gewenst 

tijdens het knippen van het haar van de klant. 

Neem geen jas aan, laat de 
klant deze zelf ophangen.  Maak de 
gebruikte hanger of kapstok na ieder 

gebruik schoon.
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Hang zelf je jas op
aan de kapstok.

Toiletgebruik alleen 
in geval van nood.


