Covid-19 Protocol
Facepainting / Kindergrime
Op locatie

Uitgegeven door:
Facepaint in Progress
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Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met en goedgekeurd door:

Mevrouw Elke Wollants
Lab Manager
Clinical and Epidemiological Virology
KU Leuven REGA Institute

Dit protocol is ontwikkeld om tijdens jobs op locatie zo veilig mogelijk te kunnen werken. Zowel voor de
schminker, het kind als de omstanders. We hebben gekeken hoe we de situatie werkbaar kunnen houden op
een budgetvriendelijke manier.

Algemeen:
•
•

•
•
•
•
•

Ontsmetten met de zogenaamde UV-C lampen wordt afgeraden omdat de juiste werking NIET
gegarandeerd kan worden.
Spuiten van ontsmettingsmiddelen op de schmink wordt afgeraden omdat daarmee de
samenstelling van de schmink wordt veranderd en dit is niet toegestaan. Het is dus belangrijk de
schmink virusvrij te houden.
Gebruik geen oude schmink! Schmink die niet over datum is bevat desinfectans
(houdbaarheidsdatum kun je herkennen aan een open potje met daarbij 12m, 24m etc.).
De haren van penselen kunnen loslaten door ze in alcohol te dippen, zeep is een betere optie.
Als we in dit protocol over alcohol praten hebben we het over 70-80% alcohol. Een hoger percentage
alcohol dood geen virus omdat het te snel verdampt en dus zijn werk niet kan doen.
Zorg ervoor dat de schone sponsen niet besmet kunnen worden. Berg ze op in bijvoorbeeld een
waterdichte zak/container.
Zorg ervoor dat gebruikte sponsen andere personen of materialen niet kunnen besmetten. Berg ze
op in bijvoorbeeld een waterdichte zak/container.

Wat heb je nodig?
•

•
•
•
•
•

Deksels op de potjes. Of een algemene deksel die de schmink potjes afdekt, om de schmink te
beschermen tegen het virus (bijvoorbeeld als iemand hoest of niest vlak boven je schmink
materiaal).
Wegwerp handschoenen, voor ieder kind een nieuw paar.
Veel (halve) sponsjes. Voor ieder kind één.
Handgel met 70 tot 80 % alcohol. Zowel voor jezelf en de kinderen.
Waterdichte zakken/ containers om je gebruikte sponsen, handschoenen, doekjes in op te bergen.
Een blok zeep en twee waterschaaltjes. Een Fresh water well is heel makkelijk als laatste stap.
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1. Het maken van een “bubbel”
•
•
•
•
•
•

•

Zorg ervoor dat de kinderen/ omstanders niet dichterbij kunnen komen dan 1,5 meter om je heen.
Kinderen mogen samen wachten op minimaal 1,5 meter van elkaar. Beter is het om met nummertjes
te werken zodat er geen rij gevormd hoeft te worden.
Reinig de tafel met een desinfectans.
Weiger kinderen die duidelijk al verkouden zijn of ziek zijn.
Zet een alcohol dispenser op een 1,5 meter afstand van je stoel en vraag de kinderen om daar hun
handen te reinigen. Op deze manier blijft je stoel schoon met opklimmen.
Zorg er voor dat niemand aan jouw spullen kan zitten of over je spullen heen kan hoesten. Plak
desnoods Gaffa tape op de grond om je bubbel aan te geven. Ter info; Gaffa tape wordt gebruikt in
de filmwereld, plakt goed, maar kun je ook makkelijk weer verwijderen zonder dat er lijmresten
achterblijven.
Alcohol is agressief op de huid, dus eis niet dat de kinderen hun gezicht ermee reinigen.

2. Bescherm jezelf tegen het virus
•
•

Reinig je handen na iedere schmink met alcohol.
Gebruik (goedkope) wegwerphandschoenen. Na iedere schmink trek je nieuwe handschoenen aan
(dit heeft de voorkeur).
Handschoenen verwisselen:
Pak de handschoen aan de pols bij de uiterste rand vast en trek hem over je hand heen. Deponeer ze
in een waterdichte zak of container.
Bij gevoelige huid:
Kun je Nitril handschoenen gebruiken. Deze zijn bestand tegen alcohol. Zorg er voor dat ze zeer strak
passen zodat er geen plooien ontstaan. Op die manier kun je de handschoenen tussendoor reinigen
met alcoholgel. Na een aantal schminks moet je de handschoenen vervangen (op de al eerder
omschreven methode).
Deze optie heeft echter niet de voorkeur!!! Covid-19 kan in de plooien achterblijven na
ontsmetting!!!

•
•
•

Ook kun je hydraterende alcoholgel kopen of wat glycerine door de alcohol mengen.
Omdat het kind geen maskerplicht heeft en wij een contactberoep zijn moeten we zowel een masker
als een faceshield op!
Gebruik een schort om je kleding te beschermen. Op zich komt ons lichaam niet echt in contact met
het kind, dus wisselen is niet noodzakelijk. Maar je kunt eventueel ook wegwerp schorten gebruiken.
Als het kind gehoest heeft kun je even verwisselen van schort. Als je een stoffen schort gebruikt gooi
dan wel je schort in de was bij thuiskomst en was deze op 60 graden.
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3. Voorkom dat het virus niet in de schmink komt.
•
•
•
•

•
•
•

Zorg voor deksels of een algemene deksel op de schminkpotjes
Spuit je verf zoveel mogelijk nat met een spuitje. NOOIT met een mogelijk besmet penseel in de verf
komen!!!
Gebruik een nieuwe schone (halve) spons voor ieder kind. Dit mogen oude, goed met zeep
uitgewassen sponsen zijn. Niet herladen, steeds een nieuwe spons pakken!
Het penseel uitspoelen doe je als volgt:
o Spoel de verf van je penselen af in een bakje met vers water.
Vervang deze regelmatig (om de 5 schminks).
o Haal vervolgens het penseel grondig over een blok zeep.
o Spoel de penseel vervolgens goed uit in een 2de bak met vers
water. Een Masterson fresh water rince well kan daarbij heel nuttig
zijn.
Zorg ervoor dat er niet over je penselen gehoest kan worden. Leg er eventueel iets op.
Haal het penseel even over het blok zeep en spoel goed uit met vers water, voordat je het penseel
voor het eerst laad.
Schmink uitsluitend voorhoofd of arm. Vermijd het neus/ mond gedeelte.

4. Neem het virus niet mee naar huis.
•
•
•
•
•

•
•
•

Doe je schort en wasbaar masker in een plastic zak.
Reinig je stoel met alcohol
Reinig het faceshield met alcohol
Reinig je handen.
Zorg dat alle wegwerpmaterialen, sponsen en penselen in een waterdichte zak of container zitten.
Doe de inhoud thuis rechtstreeks in heet water met zeep/afwasmiddel/wasmiddel en laat het daarin
een half uurtje liggen.
Penselen kun je beter niet in water laten drijven. Dus smeer de penselen in met zeep en spoel ze uit.
Spuit de binnen- en de buitenzijde van de zak/ container met alcohol in en hang hem te drogen.
Reinig je handen weer.

De genoemde materialen zijn verkrijgbaar bij o.a. groothandels in massage- , pedicure- of
schoonheidsverzorgingsmaterialen.
Hierna volgen flyers die je op kunt hangen en aan het eind vind je nog een beknopte samenvatting.
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Protocol voor het facepainten (schminken)
Uitrusting ter bescherming voor de facepainter:
•
•
•
•

Mondmasker(s) (elke 2 uur vervangen).
Faceshield.
Wegwerp handschoenen (of nitril handschoenen die je steeds desinfecteerd….is echter niet de
voorkeur).
Dispenser met 70% alcohol.

De werkplek:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ruimte waarbij rondom de werkplek 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.
Schminkstoel.
Zak (waterdicht) voor schone ongebruikte sponsen.
Zak (waterdicht) voor gebruikte/besmette sponsen.
Aan de ingang van de “bubble” staat een alcohol dispenser (voorkeur met sensor) gevuld met
alcohol 70% ( maximaal 80%). Hoger percentage heeft geen nut omdat de alcohol te snel vervliegt en
zijn werking dus mist.
Verf en penselen, afgeschermd van omstanders, bijvoorbeeld door deksels.
Waterspuitje.
Schaaltje om penselen uit te spoelen.
Schaaltje met blokzeep.
Schaal met schoon spoelwater

Werkwijze bij de te schminken persoon:
•
•

Laat het kind/client de handen ontsmetten met de 70% alcohol die bij de ingang van de “bubbel”
staat.
Laat het kind/client plaats nemen op de stoel.

Werkwijze facepainter:
•
•

•
•

•
•
•
•

Raak bij voorkeur het kind/client niet aan bij het op de stoel laten gaan zitten.
Spuit de verf nat met het waterspuitje. Laad een spons met een kleur. Nadat deze spons op de huid
is geweest, mag je de spons absoluut niet opnieuw laden. Dit om te voorkomen dat je de verf kunt
besmetten. Dus een schone spons nemen.
Berg na gebruik de spons op in de waterdichte zak.
Spuit met het spuitflesje, water op de schmink. Laad het penseel. Nadat het penseel op de huid is
geweest, mag je het penseel absoluut niet opnieuw laden. Dit om te voorkomen dat je de verf kunt
besmetten.
Maak het penseel schoon in schoon water.
Haal het penseel over een blok zeep.
Spoel het penseel uit met schoon water.
Daarna kun je het penseel weer veilig laden.
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