Protocol Leidraad infectiepreventie Covid-19
Beste cliënt,
Gelukkig mag ik je weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er
vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je
wordt geacht deze te lezen en te respecteren.
-

-

-

-

Ik plan mijn afspraken zo, dat jullie elkaar in de hal niet hoeven passeren
Kom op tijd, maar niet te vroeg.
Bij binnenkomst vraag ik je om je handen te wassen. Het gastendoekje waarmee je je
handen droogt gaat meteen in de was.
Ik verzoek je geen gebruik te maken van het toilet, tenzij echt noodzakelijk.
Kom zoveel mogelijk alleen.
Neem zo min mogelijk spullen mee en stop de spullen die noodzakelijk zijn, weg in
tas of jaszak. Jassen zal ik niet aannemen, hang deze zelf over een stoel in de
praktijkkamer.
Neem je eigen hoeslaken (om in de stoel te leggen zodat alles waar je op zit/ligt en je
armen op leunen, bedekt is) en een dekentje mee. Zo zorgen we samen dat de
mogelijke risico’s zoveel mogelijk beperkt worden.
Voor en na de behandeling was ik mijn handen.
Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel, trapleuning e.d.
schoongemaakt.
Raak zo min mogelijk aan in de praktijk.
Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand. Ook tijdens de
behandeling kunnen we van gezicht tot gezicht 1,5 meter afstand houden.
Blijf thuis indien jij of een van je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid,
koorts of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht de afspraak te annuleren of
contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze
annuleringen, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.
Bij twijfel of vragen, neem contact op zodat we kunnen overleggen.

Voor in de praktijkruimte
Regels waar we ons aan houden voor jouw en mijn gezondheid
Neem even de tijd om deze te lezen!
- Geef geen handen;
- Volg de aanbevelingen van het RIVM op;
- Handen wassen na toiletbezoek (indien toegestaan);
- Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
- Stop spullen (telefoon, sleutels etc.) weg in jaszak of tas;
- Houdt zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot de behandelaar en andere
mensen;
- Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in de prullenbak.
Heb je geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in de ellenboog;
- Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
- Betaal het liefst via overschrijving;
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.

