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ALGEMENE RICHTLIJNEN 
 

 de werkruimte aanpassen aan de nieuwe beperkingen die gepaard gaan met de huidige 

hygiënische omstandigheden 

 

 uw fotosessies en diensten zo organiseren dat een goed beheer van de mensenstroom mogelijk 

is en contacten en risico's van overdracht tussen uw klanten en/of uw medewerkers beperkt 

worden 

 

 strenge hygiëneregels invoeren en alles voorzien wat je nodig hebt om het te doen 

 

 medewerkers (werknemers, leerlingen, stagiairs, enz.) informeren over de 

gezondheidsmaatregelen waaraan zij moeten voldoen en over de nieuwe procedures en 

organisaties van het werk 

 

 een Covid- 19 verantwoordelijke aanduiden 

 

 in gesloten ruimtes zoals winkel, fotosstudio’s en op locatie steeds verdoende verluchting 

voorzien en er voor zorgen dat de lucht volledig kan worden ververst tussen verschillende 

fotosessies met andere personen 

 

 de klanten op de hoogte stellen van de maatregelen ter bescherming van de gezondheid die zijn 

genomen om hen gerust te stellen, hen helpen zich hierop voor te bereiden en hen op die 
manier in staat stellen om onder goede omstandigheden van uw diensten te genieten 

 
De respecteren van de sociale afstand van ten minste 1,50 m is verplicht tijdens elke dienstverlening 

en kan onder geen enkel voorwendsel worden omzeild. 

 

Het dragen van het masker is verplicht voor de fotograaf voor de hele duur van de opname en ook 

hij/zij moet de verplichte afstand van ten minste 1,50 m respecteren. 

 

Bij het fotograferen van particuliere klanten zijn alleen mensen die onder hetzelfde dak wonen 

toegelaten.  Elke aanvraag die hiertegen ingaat moet worden geweigerd. Wie niet deelneemt aan de 

fotosessie wordt niet toegelaten in de studio.  Bij zakelijke fotografie gelden deze beperkingen niet. 
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In geen geval mag een fotograaf/videograaf weer aan het werk gaan als hij of zij symptomen vertoont 

die verband houden met COVID-19 (koorts, hoesten, keelpijn, ademhalingsproblemen, enz.). Zolang de 

coronavirusuitbraak niet onder controle is en er geen behandeling en/of vaccin beschikbaar is, moet 

iedereen met een aanzienlijk risico op het ontwikkelen van COVID-19 zich thuis aan een zeer strikte 

quarantaine houden. 

 

Een masker gebruiken 

Een chirurgisch masker is ontworpen voor eenmalig gebruik, voor maximaal 4 uur. Voor wasbare 

maskers is het belangrijk om hun filterkracht en ademend vermogen te controleren, evenals de 

wasomstandigheden en het behoud van prestaties, afhankelijk van het aantal wasbeurten. 

Een masker moet regelmatig worden vervangen gedurende de dag en zodra het nat wordt. Om 

effectief te zijn moet het de neus, mond en kin volledig bedekken. Om het risico van besmetting via 

het buitenoppervlak van het masker te vermijden moet u dit oppervlak niet aanraken tijdens het 

gebruik. 

 

Gebruik van handschoenen 

Het gebruik van handschoenen wordt niet aanbevolen, ze zijn van geen nut en geven zelfs een vals 

gevoel van veiligheid. Het is veel belangrijker om uw handen regelmatig te wassen met water en zeep of 

hydro-alcoholische gel. 

 

Medewerkers 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers. U moet 

daarom de risico's beoordelen in functie van de huidige hygiënische omstandigheden en naarmate er 

verdere ontwikkelingen plaatsvinden. In de praktijk moet u de omstandigheden bekijken waarin 

werknemers aan het virus kunnen worden blootgesteld en alle nodige maatregelen nemen om het 

risico van besmetting te voorkomen of, bij gebreke daarvan, het risico van besmetting te beperken tot 

het laagste: telewerkprocedures, organistaie van het werk ter plaatse (afstandsregels), aanpassing van 

de uitrusting (schermen of afstand bewaren van de loketten, enz.), informatie, bewustmaking en 

nieuwe werkinstructies. 

U moet alle persoonlijke beschermingsmiddelen leveren en installeren die uw personeel nodig heeft en 

die u nodig acht. 

Omdat het masker verplicht is voor alle werknemers moet u deze in voldoende hoeveelheden ter 

beschikking stellen.  

Het masker kan alleen worden verwijderd wanneer een medewerker (of u) alleen in een kamer bent. 

 

 

 



 

         

           PROTOCOL VOOR FOTOGRAFEN 
 
 
 

      4 
 

 

OP LOCATIE  

 

• Informeer uw klanten over uw werkwijze met betrekking tot het onthaal en de maatregelen die 

worden genomen om het risico van besmetting te beperken. 

 

• Pas uw opnameapparatuur aan om fysieke afstand tussen de klant en de operator mogelijk te 

maken. Het is verplicht om een afstand van ten minste 1,50 m te bewaren voor de volldige duur 

van de opname en totdat de klant vertrekt mag de exploitant zijn masker nooit verwijderen. 

 

• Maak hydro-alcoholische gel in voldoende hoeveelheden beschikbaar voor uw klanten en 

medewerkers. 

 

• In de dagen voorafgaand aan de sessie moet u uw klanten eraan herinneren dat het essentieel is om 

hun afspraak uit te stellen als een van de deelnemers aan de fotosessie symptomen van COVID-19 

(koorts, hoesten, ademhalingsproblemen, vermoeidheid, enz.) heeft vertoond in de 7 voorgaande 

dagen, of is geïdentificeerd als "contact case”.  Informeer hen dat er geen COVID-19-patiënt zal 

worden toegelaten in de studio. 

 

• Bij het fotograferen van particuliere klanten zijn alleen mensen toegelaten die onder hetzelfde dak 

wonen. Elke aanvraag die hiertegen ingaat, moet worden geweigerd. Wie niet deelneemt aan de 

fotosessie wordt niet toegelaten in de studio. Bij zakelijke fotografie gelden deze beperkingen niet. 

 

• Textielmaterialen (stoffen en kleding) die modellen tijdens fotoshoots gebruiken, moeten na elk 

gebruik machinaal worden gewassen bij 60°C. 

Delicate stoffen die niet kunnen worden gewassen op 60°C: steek het gebruikte textiel gedurende 48 

uur in een afgesloten zak (inactivatie van het virus). Machinewasbare stoffen kan u daarna wassen 

met een programma voor delicate was, ofwel brengt u het textiel naar de de stomerij of u behandelt 

het met een speciaal reinigings/ontsmettingsmiddel voor textiel. 

 

• Wijs alle medewerkers indien mogelijk afzonderlijke werkgereedschappen (camera's, computers) 

toe. Als de apparatuur wordt gedeeld, dient deze voor en na elk gebruik gedesinfecteerd te worden. 

 

• Contactgegevens van klanten, eventueel beperkt tot een telefoonnummer of e-mailadres, moeten bij 

hun aankomst worden geregistreerd en gedurende 14 kalenderdagen opgeslagen om verdere 

contactopsporing te vergemakkelijken.  
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• We raden u ook aan specifieke werkkledij te gebruiken (bijvoorbeeld wasbare bloes of hemd), die na 

elke sessie kan worden verwisseld. Zodra de sessie voorbij is is het noodzakelijk om het hemd of de 

bloes te verwijderen en te bewaren in een afsluitbare doos of zak speciaal voorbehouden voor te 

ontsmetten textiel. 

 

• Voor gezins-en kindersessies: moedig de ouders aan om u te helpen bij het beperken van de 

beweging van jonge kinderen zodat er minder kans is op aanraking van allerlei oppervlakken. 

 

• Vraag uw klanten om hun maskers alleen op het laatste moment af te doen. Bij elke pauze, vooral 

bij het veranderen van achtergronden, verlichting, accessoires, enz., moet u hen eraan herinneren 

om hun maskers weer op te zetten.  

Tijdens fotosessies moeten alle deelnemers die op dat moment niet gefotografeerd worden ook 

steeds hun masker opzetten (alleen de gefotografeerden kunnen zonder masker blijven). 

 

• Jassen, tassen en andere persoonlijke bezittingen van klanten moeten worden bewaard in een 

voor hen gereserveerde ruimte die niet in contact staat met de bezittingen van het personeel en die 

na het vertrek van de klanten moet worden ontsmet. 

 

• Teneinde de verplaatsingen en vermengingen van bevolkingsgroepen te helpen beperken en zo de 

risico's van verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt aanbevolen om zich toe te leggen op 

lokale dienstverlening en verplaatsingen uit te stellen die kunnen worden uitgesteld. 

 

• Blijf op de hoogte van de specifieke regelgeving door regelmatig lokale informatie te controleren. Als 

u werkt in openbare ruimtes waar maskers verplicht zijn gaat u best na bij de verantwoordelijke 

autoriteiten of de realisatie van uw fotoshoot haalbaar is.   

 

• Wanneer u op verplaatsing bent moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen. 

Waar mogelijk wordt aanbevolen om u met uw eigen voertuig te verplaatsen zolang het virus op een 

hoog niveau circuleert. Doe je masker op voordat je op de locatie van de fotoshoot aankomt en zet 

het niet af tot je terug vertrokken bent. Maak uw voertuig regelmatig schoon. Vaak aangeraakte 

voorwerpen moeten regelmatig worden ontsmet: deurklink, stuurwiel, bedieningsorganen, 

versnellingspook, aanraakscherm of radioknoppen. Zorg voor een gemakkelijk te desinfecteren 

bodem in de kofferbak (lino bijvoorbeeld) en een container of vuilniszak om de was in te bewaren 

(maskers, werkkledij). Op het openbaar vervoer is het dragen van het masker verplicht. 
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Studio 

 

• Informeer uw klanten over uw werkwijze met betrekking tot toegankelijkheid en maatregelen die 

worden genomen om het risico van besmetting te beperken. 

 

• Pas uw opnameapparatuur aan om fysieke afstand tussen de klant en de operator mogelijk te 

maken. Het is verplicht om een afstand van ten minste 1,50 m te behouden voor de volledige duur 

van de opname. Pas als de klant vertrokken is mag de exploitant zijn masker verwijderen. 

 

• Richt uw ruimtes zo in dat de naleving van de fysieke afstandsregel van ten minste 1,50 m door 

klanten en al uw medewerkers mogelijk is (afstand tussen werkplekken, afstand tussen stoelen in 

ontvangst/wachtruimtes, enz.). 

 

• Installeer hydro-alcoholische geldispensers voor klanten, samen met aanbevelingen voor 

handreiniging, bij de ingang van de winkelruimte (verplicht), in elke foto- en/of ontmoetingsruimte, 

bij het onthaal en/of verkoopsbalie en in de buurt van zelfbedieningszones (printservice). 

Zodra ze de studio binnenkomen moet u de klanten wijzen op het respecteren van de standaard 

voorzorgsmaatregelen en het bewaren van de nodige afstand. Nodig ze zodra ze aankomen uit om 

hun handen te wassen met hydro-alcoholische gel of water en zeep (met handdoeken voor eenmalig 

gebruik). 

 

• Contactgegevens van klanten, eventueel beperkt tot een telefoonnummer of e-mailadres, moeten bij 

aankomst worden geregistreerd en gedurende 14 kalenderdagen opgeslagen om verdere 

contactopsporing te vergemakkelijken.  

• In afwijking van paragraaf 2, 4 ° van het ministerieel besluit van 6 maart 2021, kunnen fotografen 

meerdere mensen tegelijk ontvangen in hun fotostudio, indien deze tot hetzelfde huishouden of 

familie behoren of mensen zijn met wie een nauw contact wordt onderhouden in overeenstemming 

met artikel 15bis.  

Het aantal personen dat per sessie is toegestaan is niet afhankelijk van de grootte van uw studio 

en ook niet gebaseerd op het minimum van 10 m2 per persoon opgelegd aan winkels. 

Deze maatregel geldt alleen voor mensen uit dezelfde bubbel, eventueel vergezeld van kinderen die 

ook onder hetzelfde dak wonen (-12 jaar). 

Ze kunnen tijdens het fotograferen hun masker afzetten. 

Mensen die niet tot dezelfde bubbel behoren, worden niet tegelijkertijd in de studio toegelaten 

voor een fotoshoot. 
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• In de dagen voorafgaand aan de fotosessie moet u klanten eraan herinneren dat het essentieel is om 

hun afspraak uit te stellen als een van de mensen verwacht voor de sessie, in de voorgaande 7 

dagen, één of meer van symptomen van COVID-19 vertoont (koorts, hoesten, 

ademhalingsproblemen, vermoeidheid, enz.) of is geïdentificeerd bij contactopsporing. Informeer 

hen dat er geen COVID-19-patiënt zal worden toegelaten in de studio. 

 

• Bij het fotograferen zijn enkel mensen toegestaan die onder hetzelfde dak wonen of tot dezelfde 

bubel behoren.  Elke aanvraag die hiertegen ingaat moet worden geweigerd. Ook iedereen die niet 

deelneemt aan de fotoshoot wordt de toegang verboden. 

 

• Bij studio’s die vrij toegankelijk zijn zonder afspraak en die tegelijkertijd meerdere klanten 

ontvangen, moet de opnameruimte beveiligd worden om contact tussen gemaskerde en niet-

gemaskerde klanten te voorkomen. 

De fotostudio moet voldoende groot en verlucht zijn, voorzien van markeringen en/of een fysieke 

barrière (gesloten ruimte, plexiglaswand die regelmatig gereinigd wordt, veiligheidszones, enz.) die 

toelaten een afstand te houden van ten minste 2 meter tussen de studioruimte en de vrij 

toegankelijke zone. 

 

• Verwijder waterfonteinen, drankverdelers en soortgelijke apparatuur. Verwijder uit de verkoops- en 

opnameruimtes alle overbodige en moeilijk te desinfecteren voorwerpeb (speelgoed, kranten, enz.).  

Verwijder ook zoveel mogelijk alle spullen van winkelbanken (onthaal, verkoop) en hou alle 

werkoppervlakken leeg (bureaus, tafeltjes, sokkels, enz.) om ze gemakkelijk te kunnen reinigen. 

 

• Winkels of studio’s met vrije toegang zijn verplicht om het maximale toegestane aantal klanten aan 

de ingang van hun vestiging op een goed zichtbare manier weer te geven: 1 persoon per 10 m2. 

 

• Verlucht uw fotostudio zeker na elke fotoshoot.  Zet indien mogelijk ramen open tijdens de shoot of 

tussen twee fotoshoots om in een goede luchtcirculatie te voorzien. Een CO₂-meter wordt 

aangeraden om de luchtuitstoot te meten en in te grijpen indien nodig. Let op het certificaat bij 

aankoop! Indien er geen goede ventilatie mogelijk is, dient men een ventilatiesysteem te voorzien. 

 

• Werk op afspraak om contact tussen 2 opeenvolgende klanten in uw studio te vermijden. Zorg voor 

een minimale en onveranderbare tijdspanne tussen elke klantafspraak (fotograferen, viewings, 

voorstelling van producten en levering). 

Wij raden een minimum van 15-30 minuten aan tussen het vertrek van uw klanten en de komst van 

de volgende klanten. Deze pauze is noodzakelijk om te voorkomen dat klanten elkaar kruisen en 

moet de eventuele te vroeg gekomen of vertraagde klanten opvangen. Dit laat u ook de tijd om de 
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lokalen voldoende te ventileren en om de gebruikte ruimte en apparatuur schoon te maken en te 

ontsmetten, en ten slotte om de voorbereiding van de volgende afspraak mogelijk te maken. 

Deze pauze is bijzonder belangrijk om het risico op besmetting te beperken als gevolg van het 

onvermogen om uw klanten te verplichten een masker te laten dragen tijdens de opnames. 

In het geval van een korte opnametijd (voorbeeld ID-foto) waarbij geen gebruik gemaakt wordt van 

andere apparatuur dan die noodzakelijk voor het fotograferen (stoelen en zitjes) kan de reiniging 

sneller gebeuren en de tijd tussen twee opnamesessies ingekort. Deze kan echter niet korter zijn dan 

de noodzakelijke ventilatietijd tussen 2 klanten (minimaal 15 minuten). 

 

• Sommige oppervlakken en apparatuur moeten meerdere keren per dag en/of na elk gebruik grondig 

worden gereinigd. 

Horizontale oppervlakken (bureaus, winkelbanken, tafels, enz.) waarover er een wisselwerking met 

de klant gebeurt en waarop gemakkelijk talrijke druppeltjes kunnen terechtkomen: desinfecteer ze 

meerdere keren per dag en/of na elke ontmoeting met een klant met ontsmettingsspray en/of 

doekjes geïmpregneerd met 70% alcohol en/of bleekwater verdund met 0,5% actief chloor. 

Deurgrepen, schakelaars, leuningen en andere oppervlakken die veelvuldig aangeraakt worden door 

verschillende personen (publiek of medewerker): desinfecteer ze meerdere keren per dag volgens 

dezelfde metode. 

Alle gevoelige apparatuur die zeer vaak door de handen gaat (labtops, camera's, verlichting, 

telefoons, tablets, afstandsbedieningen, flashmeters, toetsenbord en muis, kassa, barcodelezers, 

betaalterminal, enz.): desinfecteer ze meerdere keren per dag en verplicht na elk gebruik door 

verschillende personen, met doekjes geïmpregneerd met 70% alcohol. Wees voorzichtig, gebruik 

geen bleekmiddel of hydro-alcoholische gel want die kan plastic aantasten.  

Accessoires die worden gebruikt tijdens fotoshoots: maak ze na elk gebruik schoon, afhankelijk van 

het materiaal waaruit ze vervaardigd zijn en hun sterkte. 

 

• Textielmaterialen (stoffen en kleding) die modellen tijdens fotoshoots gebruiken, moeten na elk 

gebruik machinaal worden gewassen bij 60°C. 

Delicate stoffen die niet kunnen worden gewassen op 60°C: steek het gebruikte textiel gedurende 48 

uur in een afgesloten zak (inactivatie van het virus). Machinewasbare stoffen kan u daarna wassen 

met een programma voor delicate was, ofwel brengt u het textiel naar de de stomerij, of u behandelt 

het met een speciaal reinigings/ontsmettingsmiddel voor textiel. 

 

• Voor zitplaatsen en ander textiel zoals banken en fauteuils, gordijnen, enz. kan u gebruikmaken van 

een ontsmettingsmiddel voor textiel of een stoomreiniger. 

 

• Iedere medewerker gebruikt bij voorkeur uitsluitend aan hem/haar toegewezen werkruimtes en 

materiaal (camera's, computers, zitmeubelen). Apparatuur die wordt gedeeld moet voor en na elk 
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gebruik gedesinfecteerd worden. Als apparatuur wordt gedeeld, hang dan borden op om de mensen 

eraan te herinneren hun handen te wassen en de apparatuur voor en na elk gebruik te desinfecteren. 

 

• We raden u ook aan specifieke werkkledij te gebruiken (bijvoorbeeld een wasbare bloes of hemd), 

die na elke sessie kan worden verwisseld. 

Na afloop van de fotosessie moet de bloes of het werkpak uitgetrokken worden of moeten de kleren 

worden verwisseld en opgeborgen in een gesloten doos of zak speciaal bestemd voor het te 

ontsmetten textiel. 

 

• Vraag uw klanten om hun mondmaskers pas op het laatste moment af te doen. Tijdens elke pauze, 

vooral bij het veranderen van achtergronden, verlichting, accessoires, enz. moet u hen eraan 

herinneren om hun maskers weer op te zetten.  

Tijdens fotosessies waarbij niet alle aanwezige personen worden gefotografeerd, mogen alleen de 

gefotografeerden hun masker afzetten. 

 

• Voor gezins-en kindersessies: moedig de ouders aan om u te helpen bij het beperken van de 

beweging van jonge kinderen zodat er minder kans is op aanraking van allerlei oppervlakken. 

 

• Jassen, mantels, tassen en andere persoonlijke bezittingen van klanten moeten worden opgeslagen 

in een voor hen gereserveerde ruimte, die niet in contact staat met de bezittingen van het personeel 

en die na het vertrek van de klanten moet worden ontsmet. 

 

• Als de toiletten toegankelijk zijn voor klanten, biedt hen dan zeep, gel, doekjes en papieren 

handdoeken voor eenmalig gebruik aan. Desinfecteer na elk gebruik.  
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WINKEL + STUDIO 

 

• Pas uw opnameapparatuur aan om fysieke afstand tussen de klant en de operator mogelijk te 

maken.  

Het is verplicht om een afstand van ten minste 1,50 m te bewaren. Voor de hele duur van de 

opname en totdat de klant vertrekt mag de exploitant zijn masker nooit verwijderen. 

 

• Organiseer uw ruimtes zodanig dat de naleving van de fysieke afstandsregel van ten minste 1,50 m 

door klanten en al uw medewerkers mogelijk is (afstand tussen werkplekken, afstand tussen stoelen 

in ontvangst/wachtruimtes, enz.). 

 

• Installeer hydro-alcoholische geldispensers voor klanten, samen met aanbevelingen voor 

handreiniging, bij de ingang van de winkelruimte (verplicht), in elke opname- en/of 

ontmoetingsruimte, bij het onthaal en/of verkoopsbalie en in de buurt van zelfbedieningszones 

(printservice). 

Zodra ze de studio binnenkomen moet u de klanten wijzen op het respecteren van de standaard 

voorzorgsmaatregelen en het bewaren van de nodige afstand. Nodig ze zodra ze aankomen uit om 

hun handen te wassen met hydro-alcoholische gel of water en zeep (met handdoeken voor eenmalig 

gebruik). 

 

• In de dagen voorafgaand aan de fotosessie moet u uw klanten erop wijzen dat het noodzakelijk is om 

hun afspraak uit te stellen als een van deelnemers aan de fotosesie in de 7 voorafgaande dagen 

symptomen van COVID-19 vertoont of vertoonde (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen, 

vermoeidheid, enz.) of geïdentificeerd werd bij contactopsporing. Informeer hen dat er geen enkele 

COVID-19 patiënt zal worden toegelaten in de studio. 

 

• De contactgegevens van de klant, eventueel beperkt tot een telefoonnummer of e-mailadres, 

moeten bij aankomst worden geregistreerd en gedurende 14 kalenderdagen opgeslagen om 

verdere contactopsporing te vergemakkelijken. Klanten die er bezwaar tegen hebben worden 

geweigerd. 

 

• Tijdens het fotograferen worden alleen personen toegelaten die onder hetzelfde dak wonen.  Elke 

dienstverlening die hiermee in strijd is, moet worden geweigerd. Weiger ook de toegang aan alle 

personen die niet deelnemen aan de eigenlijke fotosessie. 
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• Bij winkels of studio’s die vrij toegankelijk zijn zonder afspraak en die tegelijkertijd meerdere klanten 

ontvangen, moet de opnameruimte beveiligd worden om contact tussen gemaskerde en niet-

gemaskerde klanten te voorkomen. 

De fotostudio moet voldoende groot en verlucht zijn, voorzien van markeringen en/of een fysieke 

barrière (gesloten ruimte, plexiglaswand die regelmatig gereinigd wordt, veiligheidszones, enz.) die 

toelaten een afstand te houden van ten minste 2 meter tussen de studio en de vrij toegankelijke 

zone. 

 

• Verwijder drankfonteinen, drankautomaten en soortgelijke apparatuur.  Verwijder alle noodzakelijke 

en moeilijk te desinfecteren voorwerpen (speelgoed, kranten, enz.) uit de verkoops- en 

opnameruimtes.  

Maak alle winkelbanken (verkoop en onthaal) en alle werkoppervlakken waarop druppeltjes kunnen 

vallen (bureaus, tafeltjes, sokkels, enz.) zoveel mogelijk vrij om ze gemakkelijk te kunnen reinigen. 

 

• Winkels of studio’s die vrij toegankelijk zijn zijn verplicht om het maximale aantal toegelaten klanten 

op een goed zichtbare manier weer te geven bij de ingang van hun vestiging: 1 persoon per 10 m2 

winkelruimte. In de fotostudio geldt deze regel niet indien er enkel mensen gefotografeerd worden 

die onder hetzelfde dak wonen. Deze maatregel is van toepassing op het totale oppervlak (zonder 

meubilair) van de publiek toegankelijke ruimtes. 

 

• Verlucht uw winkel en fotostudio zeker na elke fotoshoot.  Zet indien mogelijk ramen open tijdens de 

shoot of tussen twee fotoshoots om in een goede luchtcirculatie te voorzien. Een CO₂-meter wordt 

aangeraden om de luchtuitstoot te meten en in te grijpen indien nodig. Let op het certificaat bij 

aankoop! Indien er geen goede ventilatie mogelijk is, dient men een ventilatiesysteem te voorzien.  

 

• Werk op afspraak om contact tussen 2 opeenvolgende klanten in uw studio te vermijden. Zorg voor 

een minimale en onveranderbare tijdspanne tussen elke klantafspraak (fotograferen, viewings, 

voorstelling van producten en levering). 

Wij raden een minimum van 15-30 minuten aan tussen het vertrek van uw klanten en de komst van 

de volgende klanten. Deze pauze is noodzakelijk om te voorkomen dat klanten elkaar kruisen en 

moet de eventuele te vroeg gekomen of vertraagde klanten opvangen. Dit laat u ook de tijd om de 

lokalen voldoende te ventileren en om de gebruikte ruimte en apparatuur schoon te maken en te 

ontsmetten, en ten slotte om de voorbereiding van de volgende afspraak mogelijk te maken. 

Deze pauze is bijzonder belangrijk om het risico op besmetting te beperken als gevolg van het 

onvermogen om uw klanten te verplichten een masker te laten dragen tijdens de opnames. 

In het geval van een korte opnametijd (voorbeeld ID-foto) waarbij geen gebruik gemaakt wordt van 

andere apparatuur dan die noodzakelijk voor het fotograferen (stoelen en zitjes) kan de reiniging 

sneller gebeuren en de tijd tussen twee opnamesessies ingekort. Deze kan echter niet korter zijn dan 

de noodzakelijke ventilatietijd tussen 2 klanten (minimaal 15 minuten). 
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• Sommige oppervlakken en apparatuur moeten meerdere keren per dag en/of na elk gebruik grondig 

worden gereinigd. 

Horizontale oppervlakken (bureaus, winkelbanken, tafels, enz.) waarover er een wisselwerking met 

de klant gebeurt en waarop gemakkelijk talrijke druppeltjes kunnen terechtkomen: desinfecteer ze 

meerdere keren per dag en/of na elke ontmoeting met een klant met ontsmettingsspray en/of 

doekjes geïmpregneerd met 70% alcohol en/of bleekwater verdund met 0,5% actief chloor. 

Deurgrepen, schakelaars, leuningen en andere oppervlakken die veelvuldig aangeraakt worden door 

verschillende personen (publiek of medewerker): desinfecteer ze meerdere keren per dag volgens 

dezelfde metode. 

Alle gevoelige apparatuur die zeer vaak door de handen gaat (laptops, camera's, verlichting, 

telefoons, tablets, afstandsbedieningen, flashmeters, toetsenbord en muis, kassa, barcodelezers, 

betaalterminal, enz.): desinfecteer ze meerdere keren per dag en verplicht na elk gebruik door 

verschillende personen, met doekjes geïmpregneerd met 70% alcohol. Wees voorzichtig, gebruik 

geen bleekmiddel of hydro-alcoholische gel want die kan plastic aantasten.  

Accessoires die worden gebruikt tijdens fotoshoots: maak ze na elk gebruik schoon, afhankelijk van 

het materiaal waaruit ze vervaardigd zijn en hun sterkte. 

 

• Textielmaterialen (stoffen en kleding) die modellen tijdens fotoshoots gebruiken, moeten na elk 

gebruik machinaal worden gewassen bij 60°C. 

Delicate stoffen die niet kunnen worden gewassen op 60°C: steek het gebruikte textiel gedurende 48 

uur in een afgesloten zak (inactivatie van het virus). Machinewasbare stoffen kan u daarna wassen 

met een programma voor delicate was, ofwel brengt u het textiel naar de de stomerij of u behandelt 

het met een speciaal reinigings/ontsmettingsmiddel voor textiel. 

 

• Voor zitplaatsen zoals banken en fauteuils, gordijnen, enz. kan u gebruikmaken van een 

ontsmettingsmiddel voor textiel of een stoomreiniger. 

 

• Iedere medewerker gebruikt bij voorkeur uitsluitend aan hem/haar toegewezen werkruimtes en 

materiaal (camera's, computers. Als apparatuur wordt gedeeld, hang dan borden op om de mensen 

eraan te herinneren hun handen te wassen en de apparatuur voor en na elk gebruik te desinfecteren. 

 

• We raden u ook aan specifieke werkkledij te gebruiken (bijvoorbeeld een wasbare bloes of hemd), 

die na elke sessie kan worden verwisseld. 

Na afloop van de fotosessie moet de bloes of het werkpak uitgetrokken worden of moeten de kleren 

worden verwisseld en opgeborgen in een gesloten doos of zak speciaal bestemd voor het te 

ontsmetten textiel. 
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• Vraag uw klanten om hun mondmaskers pas op het laatste moment af te doen. Tijdens eventuele 

pauzes, vooral bij het veranderen van achtergronden, verlichting, accessoires, enz. moet u hen eraan 

herinneren om hun maskers weer op te zetten.  

Tijdens fotosessies waarbij niet alle aanwezige personen worden gefotografeerd, mogen alleen de 

gefotografeerden hun masker afzetten. 

 

• Voor gezins-en kindersessies: moedig de ouders aan om u te helpen bij het beperken van de 

beweging van jonge kinderen zodat er minder kans is op aanraking van allerlei oppervlakken. 

 

• Jassen, mantels, tassen en andere persoonlijke bezittingen van klanten moeten worden opgeslagen 

in een voor hen gereserveerde ruimte, die niet in contact staat met de bezittingen van het personeel 

en die na het vertrek van de klanten moet worden ontsmet. 

 

• Als de toiletten toegankelijk zijn voor klanten, biedt hen dan zeep, gel, doekjes en papieren 

handdoeken voor eenmalig gebruik aan. Desinfecteer na elk gebruik.  
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IN HET BEDRIJFSLEVEN / SCHOOL / CRECHE 

 

• Informeer uw klanten over uw werkwijze met betrekking tot de toegankelijkheid en de maatregelen 

die worden genomen om het risico van besmetting te beperken. 

 

• Kies opnameapparatuur die u toelaat om voldoende fysieke afstand tussen de klant en de operator 

te bewaren. Het is verplicht om een afstand van ten minste 1,50 m te houden tijdens de volledige 

duur van de opname. De fotograaf mag zijn masker pas verwijderen nadat de klant vertrokken is. 

 

• Organiseer uw ruimtes zodanig dat de naleving van de fysieke afstandsregel van ten minste 1,50 m 

door klanten en al uw medewerkers mogelijk is (afstand tussen werkplekken, afstand tussen stoelen 

in ontvangst/wachtruimtes, enz.). 

 

• We raden een minimum tijdspanne van 15 minuten aan tussen het ogenblik waarop een klant de 

zaak verlaat en het binnenlaten van de volgende klant. Pas op, deze pauze is enkel voldoende indien 

de opnames gebeuren in een korte tijdspanne, in een voldoende grote en open ruimte, met goede 

ventilatie en weinig materiaal om te desinfecteren (kort en afstandelijk contact, bijvoorbeeld ID-

foto). 

 

• In geval van langdurige blootstelling tijdens een fotosessie (klant en/of model die geen masker 

kunnen dragen), moet de tussentijdse pauze worden verlengd, vooral als de ontmoeting plaatsvindt 

in een gesloten ruimte en/of een ruimte die slecht geventileerd is en/of in er meubels/materialen 

aanwezig zijn die een langere tijd vragen om te ontsmetten (vloeren, gemanipuleerde voorwerpen). 

De aanbevolen tijd bedraagt 15-30 minuten, waarbij een goede ventilatie moet worden 

gewaarborgd. Deze pauze is essentieel om een voldoende luchtverversing mogelijk te maken.  

Er moet ook voldoende tijd zijn om de ruimte en alle apparatuur die door u, uw medewerkers of uw 

klanten wordt gebruikt te reinigen (printers, kabels, stylo’s en tablets voor ANTS-

identiteitshandtekeningen, achtergronden en statieven, stoelen, verlichting en andere oppervlakken 

die mogelijk in contact komen met uw klanten) en de voorbereiding van de volgende ontmoeting 

met klnaten mogelijk te maken. 

Voor kinderdagverblijven, kleuterscholen en basisscholen: als de instelling opgedeeld is in 

verschillende groepen (secties) dan fotografeert u de kinderen per sectie, één voor één en wordt het 

materiaal dat in contact komt met de kinderen tussen elke sessie ontsmet. Zorg voor alcohol van 70° 

of een ontsmettingsspray voor alle oppervlakken die aangeraakt werden door kinderen of 

kinderoppassers.  



 

         

           PROTOCOL VOOR FOTOGRAFEN 
 
 
 

      15 
 

 

• Sommige oppervlakken en apparatuur moeten meerdere keren per dag en/of na elk gebruik grondig 

worden gereinigd. 

Horizontale oppervlakken (bureaus, winkelbanken, tafels, enz.) waarover er een wisselwerking met 

de klant gebeurt en waarop gemakkelijk talrijke druppeltjes kunnen terechtkomen: desinfecteer ze 

meerdere keren per dag en/of na elke ontmoeting met een klant met ontsmettingsspray en/of 

doekjes geïmpregneerd met 70% alcohol en/of bleekwater verdund met 0,5% actief chloor. 

Deurgrepen, schakelaars, leuningen en andere oppervlakken die veelvuldig aangeraakt worden door 

verschillende personen (publiek of medewerker): desinfecteer ze meerdere keren per dag volgens 

dezelfde metode. 

Alle gevoelige apparatuur die zeer vaak door de handen gaat (labtops, camera's, verlichting, 

telefoons, tablets, afstandsbedieningen, flashmeters, toetsenbord en muis, kassa, barcodelezers, 

betaalterminal, enz.): desinfecteer ze meerdere keren per dag en verplicht na elk gebruik door 

verschillende personen, met doekjes geïmpregneerd met 70% alcohol. Wees voorzichtig, gebruik 

geen bleekmiddel of hydro-alcoholische gel want die kan plastic aantasten.  

Accessoires die worden gebruikt tijdens fotoshoots: maak ze na elk gebruik schoon, afhankelijk van 

het materiaal waaruit ze vervaardigd zijn en hun sterkte. 

 

• Textielmaterialen (stoffen en kleding) die modellen tijdens fotoshoots gebruiken, moeten na elk 

gebruik machinaal worden gewassen bij 60°C. 

Delicate stoffen die niet kunnen worden gewassen op 60°C: steek het gebruikte textiel gedurende 48 

uur in een afgesloten zak (inactivatie van het virus). Machinewasbare stoffen kan u daarna wassen 

met een programma voor delicate was, ofwel brengt u het textiel naar de de stomerij, of u behandelt 

het met een speciaal reinigings/ontsmettingsmiddel voor textiel. 

 

• Iedere medewerker gebruikt bij voorkeur uitsluitend aan hem/haar toegewezen materiaal (camera's, 

computers). Apparatuur die wordt gedeeld moet voor en na elk gebruik gedesinfecteerd worden. 

 

• We raden u ook aan specifieke werkkledij te gebruiken (bijvoorbeeld een wasbare bloes of hemd), 

die bij elke sessie kan worden verwisseld. 

Na afloop van de fotosessie moet de bloes of het werkpak uitgetrokken worden of moeten de kleren 

worden verwisseld en opgeborgen in een gesloten doos of zak speciaal bestemd voor het te 

ontsmetten textiel. 

 

• Vraag uw klanten om hun mondmaskers pas op het laatste moment af te doen. Tijdens elke pauze, 

vooral bij het veranderen van achtergronden, verlichting, accessoires, enz. moet u hen eraan 

herinneren om hun maskers weer op te zetten.  
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Tijdens fotosessies waarbij niet alle aanwezige personen worden gefotografeerd, mogen alleen de 

gefotografeerden hun masker afzetten. 

 

• Teneinde de verplaatsingen en vermengingen van bevolkingsgroepen te helpen beperken en zo de 

risico's van verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt aanbevolen om zich toe te leggen op 

lokale diensten en verplaatsingen uit te stellen die kunnen worden uitgesteld. 

 

• Als u naar een bedrijf of een gemeenschap (scholen, kinderdagverblijven, enz.) gaat, informeer u 

dan eerst over de specifieke voorschriften en gezondheidsmaatregelen die aldaar van toepassing 

zijn om COVID-19 te bestrijden, zodat u deze zelf voldoende kan respecteren. Het is absoluut 

noodzakelijk dat u de instructies opvolgt die u zullen worden meegedeeld.  

De verplichte fysieke afstand van ten minste 1,50 m blijft van toepassing voor elk type opdracht.  
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BIJ DE KLANT THUIS 
 

Het aanbieden van diensten of goederen bij de klant thuis is verboden.  


