
 

 

Coronamaatregelen voor veilige Vitality Check-ups 

Om de Vitality Check-ups ook in coronatijden veilig te laten verlopen, neemt Mensura 

volgende maatregelen.  

1. Elke arts waarmee Mensura samenwerkt, beschrijft welke acties hij/zij neemt op het 

vlak van: 

• handschoenen; 

• mondmaskers; 

• voldoende afstand (minstens 1,5 meter) in de wachtzalen; 

• hygiëne in de kleedkamers en doucheruimtes; 

• ontsmetting van toestellen; 

• een veilige uitvoering van de inspanningsproeven (mondmasker, plaats van de arts 

tegenover de medewerker…); 

• veilig verloop van ontbijt en lunch (vb. individueel verpakt); 

• de verplichte aanwezigheid van een COVID-19-filter voor de spirometrietest. 

De artsen bezorgen ons deze informatie schriftelijk en ondertekend. Op basis hiervan 

beoordeelt Mensura of de Vitality Check-ups al dan niet kunnen doorgaan. 

2. Daarnaast volgt uw medewerker enkele richtlijnen: 

• De werknemer meldt zich stipt op tijd aan en komt niet te vroeg. 

• Bij aankomt draagt hij al een mondmasker. Is dat niet het geval, dan krijgt hij een 

masker aangeboden. Dat laat hij na het onderzoek ter plaatse achter. 

• Bij aankomst wast of ontsmet hij de handen. 

• Als de medewerker de voorbije 2 weken ziek is geweest, symptomen vertoont die 

wijzen op COVID-19 of koorts heeft, moet hij de afspraak annuleren.  

3. Indien de onderzoeken in uw bedrijfsgebouw plaatsvinden, vragen we u ook een 

schriftelijke en ondertekende opsomming van de maatregelen die u nam om de mogelijke 

verspreiding van het coronavirus te beperken.  

 

Met onderstaande checklist controleert u of u de Vitality Check-ups veilig kunt laten 

verlopen: 

Lokalen 

✓ De lokalen zijn zodanig groot dat de arts en medewerker minstens anderhalve meter 
afstand kunnen houden.  

✓ De lokalen worden verlucht (via ramen of een ventilatiesysteem). 
✓ In elk lokaal staan twee stoelen, bij voorkeur zonder armleuning en een 

pedaalemmer.  
✓ Voorzie in elk lokaal alcoholgel en ontsmettingsproduct om oppervlakken mee te 

reinigen.  
✓ In de buurt van de lokalen zijn er sanitaire voorzieningen om de handen te wassen 

met water en zeep. 
✓ Voor en na de Vitality Check-ups worden de lokalen gereinigd. 

 



 

 

Wachtzaal 

✓ Medewerkers houden op elk moment 1,5 meter afstand. Plaats stoelen bijvoorbeeld 
ver genoeg uit elkaar. 

✓ De medewerker meldt zich maximaal vijf minuten voor het geplande onderzoek aan. 
✓ Beperk het aantal werknemers in de wachtzaal.  

 

Sanitair 

✓ Reinig het sanitair voor en na de Vitality Check-ups. 
✓ Voorzie voldoende zeep en papieren handdoeken. 

 

Medewerker 

✓ De medewerker neemt zelf een mondmasker mee en draagt het als hij onmogelijk 1,5 
meter afstand kan houden.  

✓ Voor en na het onderzoek wast hij de handen met water en zeep.  
 

Hebt u vragen over deze maatregelen?  

Neem contact met op ons via vitality@mensura.be. Wij helpen u graag verder.  
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