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Corona maatregelen
Het Coronavirus is nog steeds actief. Vanuit de beroepsorganisatie in overleg met het RIVM zijn
spelregels opgesteld voor jou en mijn veiligheid. Graag deze regels doorlezen.
Volg ten allen tijde de actuele richtlijnen van de overheid en kijk op de website van het RIVM.
• Houd minimaal 1,5 meter afstand; dus geen handen schudden.
• Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen waardoor ik weet of behandelen
veilig kan. Ook vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is
veranderd.
• Ik plan de afspraken zo, dat er voldoende ruimte tussen de afspraken zit om de ruimte te
reinigen.
• Ik geef alleen behandelingen als ik mezelf fit voel.
Mocht jij je niet fit voelen, dan wil ik je vragen om dit tijdig
aan te geven. We kijken dan naar de best passende
mogelijkheid.
• In de praktijk wordt gezorgd voor extra hygiënische
maatregelen:
o handen wassen voor en na elk consult
o ventileren na ieder consult
o reinigen van de deurklinken, armleuningen,
behandeltafel en andere ‘contactpunten’.
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
• Het toilet zo min mogelijk te gebruiken.
• Kom zoveel mogelijk alleen. Bij een kind (tot 16 jaar) mag
natuurlijk een ouder meekomen.
• Het gesprek tussen ons vindt op 1,5 meter afstand
plaats.
• Fysiek contact wordt tot een minimum beperkt.
• Mocht je het prettig vinden dan zijn handschoenen en mondkapjes aanwezig.
• Blijf thuis indien jij of je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of
griepachtige verschijnselen. Annuleer dan de afspraak door contact met mij op te nemen om
dit te bespreken.

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk
of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.
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