MASSAGEPROTOCOL MASSAGEPROFS
(English version below)

DE MASSEUR
De masseur masseert alleen als hij/zij en zijn/haar huishouden de afgelopen 24 uur geen
symptomen passend bij een COVID-19 infectie (zoals neusverkouden, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, meer dan 38o C koorts) hebben vertoond.
De masseur houdt zich aan de RIVM-richtlijnen.
DE PRAKTIJKRUIMTE
Alle onnodige materialen (waarmee de cliënt in aanraking kan komen) zijn uit de
behandelruimte verwijderd.
Gedurende de werkdag worden de contactpunten meerdere keren schoongemaakt.
De ruimte wordt zoveel als mogelijk geventileerd.
DE MEDEWERKER
De medewerker komt alleen naar de massageafspraak indien hij/zij en/of iemand in zijn/haar
huishouden de afgelopen 24 uur geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (zoals
neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38o C koorts) hebben vertoond.
DE MASSAGE
Voorafgaande aan massage:
✓ Het RIVM stelt het werken met mondkapjes bij de uitvoering van contactberoepen
verplicht, behalve tijdens een behandeling aan het gezicht. Dit geldt voor de masseur en
voor de medewerker.
✓ Tijdens het intakegesprek wordt 1,5 meter afstand gehouden.
✓ Masseur stelt triage vragen.
1. Had u een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten,
verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
Wanneer het antwoord ‘ja’ is dan zal de massage niet worden uitgevoerd.
✓ Masseur reinigt de stoel of tafel met desinfectiemiddel en bekleed deze met schone
handdoeken/covers.
✓ Masseur en medewerker wassen/desinfecteren hun handen.
Tijdens de massage:
✓ Er wordt zo min mogelijk gesproken tijdens de massage.
✓ Er wordt geen gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals bamboestokken.
Na de massage:
✓ Medewerker wast/desinfecteert de handen.
✓ Masseur verwijdert de handdoeken/covers.
✓ Masseur wast/desinfecteert de handen.
MASSAGEPROFS
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de beroepsvereniging van stoelmasseurs op de
voet. Mocht er wijzigingen in de maatregelen zijn dan voeren wij deze direct door.
In het licht van onze garantie dat wij er alles aan zullen doen om besmettingen te voorkomen
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen die plaatsvinden tijdens
de massage afspraak.

MASSAGE PROTOCOL MASSAGEPROFS
THE MASSEUR
The masseur will only work if he/she and his/her household do not have any COVID-19
related symptoms (a cold, coughing, sore throat, shortness of breath, more than 38o C fever)
in the past 24 hours. The masseur follows the RIVM guidelines.
THE MASSAGE PRACTICE
All unnecessary materials (with which the client may come in contact) have been removed
from the treatment room.
During the day, the contact points are cleaned several times.
The room is ventilated as much as possible.
THE EMPLOYEE
The employee will only come to the appointment if he/she and his/her household do not have
any COVID-19 symptoms (a cold, coughing, sore throat, shortness of breath, more than 38o
C fever) in the past 24 hours.
THE MASSAGE
Before massage:
✓ RIVM mentions that face masks are compulsory except during a facial treatment. This
applies to the masseur and the employee.
✓ During the intake we keep a minimum distance of 1.5 meters.
✓ Masseur asks triage questions.
1. Did you have one or more of these complaints in the past 24 hours: coughing, a cold,
increase of temperature/fever, shortness of breath, loss of smell and/or taste.
2. Do you currently have a housemate / family member in your household with a fever
and / or shortness of breath?
If the answer is "yes" then the massage cannot take place.
✓ In between massages the masseur cleans the chair or table with disinfectant and covers
it with clean towels / covers.
✓ Masseur and employee wash / disinfect their hands.
During the massage:
✓ There is as little speech as possible during the massage.
✓ No use is made of aids such as bamboo massage sticks.
After the massage:
✓ Employee washes / disinfects hands.
✓ Masseur removes the towels / covers.
✓ Masseur washes / disinfects the hands.
MASSAGEPROFS
We closely follow the guidelines of the RIVM and the professional association of chair
masseurs. If there are changes in the measures we need to take, we will implement them
immediately. In light of our effort that we do everything we can to prevent infections we do
not accept liability for any infections that take place during the massage appointments.

