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PC 314.00 - Fiche kappers 

Mijn gezondheidschecklist coronavirus (situatie op 13 februari 2021*) 

Je speelt ongetwijfeld zelf een rol als het over jouw veiligheid en gezond op het werk gaat.  Wees 

waakzaam en voer zelf een controle uit van de door de werkgever genomen maatregelen op basis 

van "Mijn gezondheidschecklist corona". Je bent er pas zeker van dat je in veilige omstandigheden 

werkt als je alle onderstaande smileys kunt afvinken.  

 Raadpleeg in geval van twijfel je verantwoordelijke of neem zo nodig contact met ons op.  

Houdt mijn werkgever zich aan de nieuwe maatregelen van de regering?  

Mijn kapsalon werkt enkel op afspraak!  

Het dragen van een CE-gekeurd chirurgisch mondmasker (geen FFP2 masker of een 

stoffen masker) is voor iedereen verplicht (ook voor de klanten)!  

 

Er is een wachttijd van 10 minuten tussen elke klant om reiniging en desinfectie van de 

behandelruimtes en het materiaal mogelijk te maken!  

 

De wachtruimte is niet toegankelijk! Klanten wachten buiten op hun beurt!    

 Mijn werkgever heeft ervoor gezorgd dat het kapsalon voldoende geventileerd wordt 

(bijv. door de deuren en ramen open te zetten of een CO2
 -meter te gebruiken!  

 

Er is geen service aan huis!   

Baarden en snorren worden niet getrimd! (niet toegelaten vóór 1 maart 2021)  

Mijn werkgever houdt zich aan de oude maatregelen 

om mijn gezondheid en veiligheid op het werk te waarborgen. 

Tussen elke klant wordt de afstand van 1,5 m gerespecteerd!  

Mijn werkgever heeft in het kapsalon een risicoanalyse COVID-19 uitgevoerd voor elke 

taak die gewoonlijk wordt uitgevoerd. 

 

Mijn werkgever heeft mij ingelicht over de specifieke preventiemaatregelen die 

genomen worden om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en om mijn 

gezondheid en veiligheid te waarborgen!  

 

Mijn werkgever heeft mij handschoenen en maskers (en eventueel gelaatsschermen of 

veiligheidsbrillen) ter beschikking gesteld. Hij heeft mij uitgelegd hoe ik die correct moet 

gebruiken en zorgt voor het onderhoud of de vervanging ervan.  

Opgelet : maskers moeten na maximaal een halve dag worden vervangen!  

 

Mijn werkgever heeft me op de hoogte gebracht en me een gepaste opleiding gegeven 

over de barrièregebaren die nauwgezet moeten worden gevolgd! 

 

* De regels kunnen veranderen in functie van de gezondheidssituatie, hou hier dus zeker rekening mee.  
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Mijn werkgever heeft mij en de klanten voorzien van de nodige handhygiëneproducten 

(zeep, hydroalcoholische gel, hydraterende crème)! 

 

Mijn werkgever heeft een circulatieplan uitgewerkt om zoveel mogelijk contacten te 

vermijden.   

 

Mijn werkgever heeft de nodige maatregelen genomen voor kwetsbare groepen 

(zwangere vrouwen, ouderen, kankerpatiënten, ...). 

 

Mijn werkgever heeft me gezegd wat ik moet doen als ik symptomen van COVID-19 heb 

of als ik in contact kom met mensen met dergelijke symptomen! 

 

Mijn kapsalon is klein en mijn werkgever heeft plexiglas geplaatst om meer klanten te 

kunnen ontvangen! 

Opmerking: de huidige limiet zonder bijkomende maatregel  = 1 persoon/10m2 

 

Mijn werkgever heeft een duidelijk schoonmaakprogramma opgesteld voor het salon en 

de sociale voorzieningen (sanitair, kleedkamers van het personeel, refter, ...).  

 

De toiletten zijn niet toegankelijk voor de klanten (behalve in zeer dringende gevallen)!  

Mijn werkgever heeft regelmatig overleg- en evaluatiemomenten met mij gepland!    

Mijn werkgever heeft maatregelen genomen om de klanten op de hoogte te brengen 

van de genomen preventieve maatregelen (aanplakking van instructies en informatie).  

 

Er is geen vestiaire voorzien voor de klanten en er worden geen magazines, voedsel of 

dranken aangeboden.  

 

* De regels kunnen veranderen in functie van de gezondheidssituatie, hou hier dus zeker rekening mee.  

Als je niet alle vakjes van deze checklist kunt aanvinken, betekent dit dat jouw werkgever bepaalde 

maatregelen nog niet heeft genomen!  Aarzel niet om hem hierop te wijzen! Het gaat uiteindelijk om 

jouw gezondheid, die van de klanten en ook de zijne als hij rechtstreeks met jou samenwerkt.  

Merk je echter op dat hij geen aandacht besteedt aan je opmerkingen of dat hij geen stappen zet om 

maatregelen te nemen, kan je steeds een beroep doen op ACVBIE.  

Aarzel ook niet om ons te contacteren bij vragen over jouw arbeidsvoorwaarden. 

“Keep it safe" en draag zorg voor jezelf en voor elkaar.  

Luca Baldan 

Nationaal sectorverantwoordelijke 

ACV bouw - industrie & energie 
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