Per 04 mei 2020 is onze praktijk weer open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat wij
momenteel volgen, houdt in dat wij alleen patiënten behandelen waarvan we met vrij grote
zekerheid weten dat ze gezond zijn.
Mocht er in de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en/of u antwoordt op één van de
onderste vragen met “ja”, dan verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te
nemen, alvorens u uw afspraak nakomt.
•
•
•
•
•
•
•

Heeft u een bewezen coronabesmetting?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met een bewezen coronabesmetting?
Bent u genezen van een eerdere coronabesmetting kortere dan 2 weken geleden?
Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, benauwdheid, koorts( meer dan 38 graden koorts)
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
Bent u in thuisisolatie?
Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Vriendelijk verzoeken wij u ook om aan de volgende corona voorzorgsmaatregelen te houden;
•
•
•
•

•
•
•

Bij het betreden van de praktijk uw handen desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u
daarna uw gezicht en spullen zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
Het dragen van een mondkapje is verplicht. Eenmaal in de behandelkamer mag deze af.
Houd zo goed mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar in de wachtkamer en bij de balie.
Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat. Het liefst vlak voor de afspraaktijd. Bij het te laat
komen, zijn wij genoodzaakt om u een andere afspraak te geven om wachttijden
en zo ook de drukte te voorkomen.
Kom alleen naar uw afspraak. Indien noodzakelijk mag er max. 1 ouder of begeleider
meekomen.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een desinfectans.
Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
Wij danken u voor uw medewerking.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

