Beste patiënt,

Binnenkort heeft u een afspraak in onze praktijk, gezien de huidige omstandigheden i.v.m. het
coronavirus, letten ook wij op hygiëne en ziekteverschijnselen. Wij zien het als onze taak alert te zijn
en maatregelen te nemen die lichamelijk contact beperken en beschermen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij verwelkomen u met een glimlach en niet met het schudden van uw hand
Wij gebruiken handschoenen en mondkapjes en reinigen bij elke behandeling onze handen.
Wij reinigen de behandeltafel, oefenmateriaal, apparatuur en de deurklinken extra
Wij gebruiken geen handdoeken meer van de praktijk, deze dient u zelf mee te brengen
Wij behandelen geen patiënten die koorts hebben
Wanneer wij merken dat u griepverschijnselen met benauwdheid/ hoesten vertoont, wordt dit direct
besproken en wordt u verwezen naar de huisarts
Heeft een therapeut van ons griepverschijnselen met hoesten/benauwdheid, dan voert hij/zij geen
behandelingen uit.

Wat vragen wij van u?

Neem een eigen handdoeken mee van huis. Één grote badhanddoek, die de tafel bedekt en 1 of 2
kleinere handdoeken.
Kom alleen naar de praktijk, als dit mogelijk is. In de behandelkamer is alleen ruimte voor de
therapeut en de patiënt. Ook is er niet veel zitruimte in de praktijk ivm de 1,5 meter regel.
Kom max 5 minuten van te voren naar uw afspraak en blijf niet na zitten na uw handeling.
De ingang bevindt zich aan de voorzijde en de uitgang aan de achterzijde, let u op de looproute
Wacht even buiten, als er iemand zich in het sluisje bevindt. Maximaal 1 patient tegelijk naar binnen.
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
Leg uw verwijzing/brief/ afspraken kaartje in het bakje op de balie

Het is helaas niet mogelijk gebruik te maken van ons toilet, het koffie/thee apparaat, de
snoepjes/fruit en de lectuur.

Wij vragen u direct contact met de praktijk op te nemen indien onderstaande van toepassing is. De
afspraak wordt telefonisch geannuleerd, de regel dat er 24 uur van te voren moet worden afgemeld,
wordt dan niet toegepast.
Verkoudheidsklachten: niezen, hoesten, loopneus en/of verhoging
U bent in besmet gebied geweest
U bent met iemand in aanraking geweest, bij wie corona is vastgesteld
Er bij u corona is vastgesteld

