Wilt u dit lezen voordat u naar onze afspraak komt!
Deze maatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van het RIVM en de VVH
Wanneer je niet moet komen naar de afspraak:
* Als je een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C) of griepachtige klachten zoals spierpijn/gewrichtspijn of
misselijkheid, braken of diarree.
* Als er huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten zijn of klachten zoals
hierboven beschreven.

* Als er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld?
Bij twijfel kun je altijd even contact met mij opnemen.
Annuleren
In verband met de corona-dreiging hanteer ik voorlopig een ander annuleringsbeleid. Je kunt de
afspraak om bovenstaande reden zonder kosten afzeggen tot één uur van te voren. Meld je de
afspraak minder dan een uur voor aanvang af, dan breng ik je de afspraak in rekening volgens
de normale voorwaarden.

Binnen in de praktijk
Bij binnenkomst is er desinfecterende hand gel en zal ik je vragen deze te gebruiken.
We houden 1,5 meter afstand naar elkaar.
Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van mijn toilet, kom je van ver of is het toch nodig
dan kan je uiteraard het toilet gebruiken.
Laat je jas en tas zoveel mogelijk in de wachtkamer
Als er behandeling op de behandelbank gaat plaatsvinden, zal ik een mondmasker dragen en
ik zal je vragen dit ook te doen (deze zijn in de praktijk aanwezig).
Uiteraard zal ik voor de behandeling (voor het aanraken en nadien) ook mijn handen desinfecteren.
De praktijk wordt na elk bezoek geventileerd en gedesinfecteerd.

Buiten
Als je wilt, kan de afspraak altijd middels wandel coaching buiten plaats vinden.

Heel hartelijk dank dat je mee wilt werken aan dit verscherpte protocol, hopelijk kunnen wij op
deze manier de verspreiding van het Corona-virus inperken.

