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Voorstellen voor veiligheidsmaatregelen voor fotografen 
 

Ter bescherming van zichzelf en hun klanten en andere betrokken personen, moeten 
fotografen een veilige omgeving creëren in hun winkel / studio of tijdens andere 
opdrachten. 
 
Om dit te doen, stellen wij volgende veiligheidsmaatregelen voor: 

Algemeen:  

➢ Draag te allen tijde het mondmasker tijdens de volledige aanwezigheid van de klant, 

evenals beschermende handschoenen (chirurgische handschoenen). 
 

➢ Gezichtsbescherming en handschoenen moeten voor elke klant worden veranderd 

indien fotografen fysiek contact hebben met de klant (portretfotografen, pasfoto’s, 

families, ...). 
 

➢ Mail voorafgaand aan de afspraak welke maatregelen de fotograaf treft bij fotoshoot 

of video opname en welke hij van de klant verwacht  

 

➢ Respecteer de 1,5 m tijdens de fotoshoots in de mate van het mogelijke. 

 

➢ Fotografen die risicogroepen (pasgeborenen, baby's, kinderen, zwangere vrouwen, 

ouderen, ...) fotograferen, moeten aanvullende hygiënemaatregelen nemen.  

Voor deze groep klanten is, naast de algemene hygiënevoorschriften, een kledingstuk 

nodig zoals een laboratoriumjas om te wisselen tussen elke klant, zodat de kleding 

van de fotograaf het virus niet overbrengt naar deze categorie van kwetsbare 

klanten. 
 

➢ Voor andere opdrachten (mode, reclame, eten, video ...) vergeet niet dat elke 

betrokken persoon een masker en handschoenen moet dragen om uzelf en alle 

betrokkenen te beschermen. Uitgezonderd het model dat tijdens de shoot geen 

masker noch handschoenen kan dragen. In dit geval is de afstand van minimaal 1,5 m 

absoluut noodzakelijk. Indien een fotograaf toch dichterbij moet komen, zorg ervoor 

dat alle andere mensen (stylisten, etc) op veilige afstand moeten staan om de 

veiligheid te garanderen van het model.  

 

Specifiek voor fotografen met winkel / studio geldt: 

➢ Ontvang in je ontvangstruimte / winkel of studio indien mogelijk slechts één klant 

tegelijk. Als er meerdere klanten tegelijkertijd in de winkel / studio aanwezig zijn, dan 

is men verplicht om de veiligheidsafstanden van minimaal 1,5 meter aan te houden. 
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➢ Bied de klant een desinfecterende handgel en papieren handdoeken aan de ingang 

van de winkel / studio, zodat ze hun handen kunnen desinfecteren het betreden en 

verlaten van de winkel / studio. 
 

➢ Voorzie communicatiemateriaal met voorschriften voor social distancing aan in de 

winkel studio en mail voorafgaand aan de afspraak welke maatregelen de fotograaf 

treft bij fotoshoot/pasfoto en welke hij van de klant verwacht zoals mondmasker 

opzetten bij binnenkomst en enkel afzetten voor opname pasfoto of fotoshoot. 
 

➢ Desinfecteer in de winkel / studio alle oppervlakken die mogelijk door klanten 

worden aangeraakt, en dit, voor en na elk bezoek van een klant. Denk vooral aan 

desinfectie van de toonbank tot de handvatten van deuren zowel in- als uitgang.  
 

➢ Verwijder alle onnodige producten in winkel of studio of bedek de planken waar de 

artikelen onbedekt zijn met een transparante film. Zorg dat ook de vitrines goed 

afgesloten zijn en enkel toegankelijk voor de verkoper. 
 

➢ Als de klant een apparaat of object vastneemt, moet het vóóraf en nadien worden 

gedesinfecteerd en zeker voor gebruik van een volgende klant. 
 

➢ Desinfecteer in de studio de contactvlakken van decorelementen (stoelen, blokken, 

fauteuils,...) en studio accessoires. Bij levering van specifieke kleding en accessoires 

zullen deze tussen elke klant/model moeten worden gewassen. 
 

➢ Organiseer de viewings zoveel mogelijk online en vraag klanten om voor een afhaling 

enkel op afspraak en met mondmasker te komen. 
 

➢ Voorzie eventueel plexiglas aan de toonbank van de winkel indien 1,5 meter afstand 

niet kan worden gegarandeerd. 
 

➢ Zorg ervoor dat klanten contactloos kunnen betalen of ontsmet het 

bancontactbakje telkens na gebruik. 
 

➢ Doe de gebruikte maskers en handschoenen in een kleine gesloten plastic zak en 

deponeer ze nadien in een gesloten bak. 

 

In de hoop dat deze voorzorgsmaatregelen de veiligheid van de fotografen en hun klanten 
zullen garanderen! 
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