Richtijn afmetingen werkplek
Massageteam4U
ten behoeve van
afstandsregel coronomaatregel
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Onderlinge afstand en doorstroming
Massageteam4U houdt zich aan de maatregelen die gelden voor contactberoepen, vallend
onder het generieke kader, zoals gegeven door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM):
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kadercoronamaatregelen
Massageteam4U werkt altijd binnen in een gebouw of in een tent. Daarom gelden de
maatregelen die gegeven worden voor binnen situaties.
Voor Massageteam4U geldt het volgende voor hun werkplek om te voldoen aan de
maatregelen voor onderlinge afstand en doorstroming:
1. Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar houden.
2. Enige uitzondering is de afstand tussen de masseur en de sporter op de massagetafel,
deze is namelijk nul (er is direct lichaamscontact).
3. Sporters die zich voor en na de massage verplaatsen door de werkplek houden 1,5
meter afstand tot elkaar en anderen en doen dat zo snel mogelijk volgens de kortst
mogelijke weg.
4. Masseurs blijven zo veel mogelijk in hun individuele werkplek en houden daarbuiten 1,5
meter afstand tot elkaar en anderen.
5. Een fysieke barrière mag worden gebruikt als de 1,5 meter niet haalbaar is.
6. Alleen de masseurs en de te masseren sporters mogen in de werkplek van het
massageteam zijn.
7. Sporters die voor of na de massage moeten wachten doen dat buiten de werkplek.
Figuur 1 toont de richtlijn minimale afmetingen voor de individuele werkplek voor een masseur.
In deze werkplek staat een massagetafel centraal. Deze tafel is 80 cm breed x 200 cm lang.
Om de tafel heen is rondom 50 cm loop- en werkruimte voor de masseur. In deze werkruimte
zit inbegrepen de ruimte nodig voor het plaatsen van massagehulpmiddelen en de schoenen
en kleding van de te masseren sporter.
Figuren 2 en 3 tonen de onderlinge afstand tussen de werkplekken zonder en met fysieke
barriere.
Figuur 4 toont een typische werkplek voor vier masseurs (met barrieres). Belangrijk is de
buﬀerzone die de 1,5 meter afstand vanaf de masseurs naar voorbijlopende sporters moet
garanderen. Als geen barrieres gebruikt worden, dan moet 1,5 meter tussen de werkplekken
worden toegevoegd.
Let op: de ﬁguren zijn niet exact op schaal.
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Minimale afmetingen individuele werkplek
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Figuur 2
Minimale onderlinge afstand tussen individuele werkplekken
(zonder fysieke barriere)

Figuur 3
Minimale onderlinge afstand tussen individuele werkplekken
(met fysieke barriere)
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Figuur 4
Voorbeeld werkplek voor vier masseurs
(met barrieres)

WERKPLEK MASSEUR (4X)
(ZIE FIGUUR 1)

BUFFERZONE
(150 CM)

150 cm

300 cm

LOOPROUTE (50 CM)

720 cm*

FYSIEKE
BARRIERE

50 cm

500 cm

*Als 3x 150 cm onderlinge afstand moet worden toegevoegd, dan wordt dit 720 + 450 = 1170 cm.

