Praktijk Interrelations

Aanvullende maatregelen i.v.m. COVID-19

per 1-9-2021

Nog steeds zijn besmettingen met COVID-19 actueel. Daarom werk ik met beschermende
maatregelen:
-

-

Er zijn alleen afspraken mogelijk met mensen die met vrij grote zekerheid weten dat zij
gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risico groepen zoals gedefinieerd door het RIVM
Vooraf aan de afspraak krijgt u een gezondheidsverklaring met disclaimer toegestuurd, die u
ondertekend inlevert.
Graag 1 grote handdoek meenemen om op te liggen en 1 kleine voor het hoofdkussen
Ik vraag u:
o De handen te ontsmetten met handalcohol bij binnenkomst
o 1,5 m afstand aan te houden, jammer maar voor nu nog steeds noodzakelijk en we
geven geen handen.
o Mondkapje op tijdens het gehele bezoek aan de praktijk
o Te komen in gezonde staat (ook uw huisgenoten zijn gezond).
o Geen afspraak te maken bij onderstaande klachten bij u of huisgenoten:
▪ Loopneus en/of (neus)verkoudheid
▪ Hoesten, kuchen of niezen
▪ Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (>38 graden)
▪ Kortademigheid
▪ Hoofdpijn
▪ Branderige ogen
▪ Onverklaarbare vermoeidheid
▪ Je ziek of niet lekker voelen
▪ Diarree
Aan te geven of u gevaccineerd bent, eventueel een sneltest te doen, 10 min voor aanvang
van de behandeling
Alleen te komen (uitgezonderd als u met uw kind komt) en svp op de afgesproken tijd
Bij voorkeur thuis naar het toilet te gaan
Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan vooraf telefonisch
contact met mij op om te overleggen of uw afspraak door kan gaan (tel 06-22755122).

Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte afspraak na te komen, dan heb ik uiteraard onder
de gegeven omstandigheden begrip voor en kunt u de afspraak kosteloos annuleren.
Van de behandelaar kunt u het volgende verwachten:
-

Voelt zich gezond, huisgenoten idem, ook de dagen ervoor. En is volledig gevaccineerd.
Draagt een mondkapje en in bepaalde omstandigheden handschoenen.
De praktijk wordt gereinigd en gedesinfecteerd, m.n. de contactoppervlakken, na elke
behandeling, ook de toilet.
De praktijk heeft een luchtreiniger, met koolstoffilter, ionisatie en UV (dat bacteriën en
virussen onschadelijk maakt).
Tussen de afspraken is voldoende ruimte.
U wordt gebeld voor een andere afspraak als de behandelaar zich niet goed voelt.

En natuurlijk ben ik u weer graag van dienst, zoals u dat gewend bent. En ik houd u op de hoogte
over de verdere ontwikkelingen. Alvast hartelijke dank voor uw medewerking!

