De praktijk is weer geopend vanaf 11 mei
In verband met de Corona crisis gelden er speciale maatregelen
Van de koepelorganisatie (RBCZ) en de beroepsvereniging (NVST) is er een leidraad
infectiepreventie Covid-19 verschenen.
Kort voor de afspraak stel ik een paar vragen, triage, waardoor ik weet of behandelen veilig
kan.
Mocht het risico op besmetting zijn, dan wordt de afspraak afgezegd.
Hiervoor wordt geen factuur in rekening gebracht.
Verder gelden de volgende regels:
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•
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•
•

Kom zoveel mogelijk alleen op de afspraak
Kom niet te vroeg, zodat u niet onnodig lang hoeft te wachten en niet in contact
komt met andere cliënten
Neem een grote handdoek, (of het liefst een hoeslaken) en twee gewone
handdoeken mee
Kom niet te vroeg zodat je niet hoeft te wachten
In de wachtruimte blijven we zoveel mogelijk 1,5 meter van elkaar vandaan
In de wachtruimte krijgt u de gelegenheid de handen met een desinfecterende gel te
reinigen
Neem zo weinig mogelijk spullen mee de behandelruimte in
Ga thuis vlak voor u weggaat naar het toilet, het toilet in de praktijk is alleen bij
noodzaak toegankelijk
Tijdens de behandeling is het onmogelijk 1,5 meter in acht te nemen, daarom wordt
er door de behandelaar een mondkapje gedragen. U mag uiteraard ook zelf een
mondkapje dragen als u dit fijner vindt, deze dan wel zelf meenemen
Na de behandeling kunt u pinnen, of via uw mobiele telefoon betalen
Uiteraard gelden in de praktijk ook alle richtlijnen van de RIVM:
geen, handen geven, hoesten en niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes
gebruiken die meteen weggeworpen dienen te worden, enz.

Vanzelfsprekend worden de praktijkruimtes, de behandeltafel, het pinapparaat, de
deurklinken en alle andere materialen volgens de strenge hygiëne richtlijnen gereinigd na
elke behandeling.
Tussen de afspraken zit extra tijd zodat dit zorgvuldig kan gebeuren.
Tenslotte:
Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of
griepachtige verschijnselen.

