MAATREGELEN COVID-19
Het Coronavirus (COVID-19) heeft een enorme impact op onze samenleving, in het bijzonder
de corona patiënten. Iedereen dient zich aan de maatregelen te houden en zo doen wij dat ook
in de praktijk.

Mocht u op een van de vragen 'ja' beantwoorden dan verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren.
- Heeft u nu corona?
- Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
- Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
- Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38 C ),
- Heeft u huisgenoten /gezinsleden met deze symptomen?
- Bent u, in de afgelopen 10 dagen in contact geweest met iemand die deze symptomen heeft?
- Bent u, in de afgelopen 10 dagen in contact geweest met iemand die positief getest is?
Als u zich laat testen of getest bent en u wacht nog op de uitslag, kom dan niet naar de praktijk!
Wij vragen u te houden aan de volgende maatregelen
:
- Kom op de afgesproken tijd bij ons binnen.
- Kom alléén. Indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
- Draag in de praktijk een mondkapje.
- Desinfecteer, bij binnenkomst, uw handen met handalcohol.
- Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
- Gebruik het toilet zo min mogelijk.
- Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
- Neem zelf een grote handdoek of badlaken mee.
- Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
Bij een training in de oefenzaal:
- Kom omgekleed binnen, zodat u alleen uw schoenen hoeft te wisselen.
- Neem een eigen handdoek en drinkfles mee.
- Voor én na de training de apparaten schoonmaken met schoonmaakdoekjes.
- Verlaat bij een training de oefenzaal 5 minuten eerder dan u gewend bent, om het contact met andere
cliënten te beperken.
Wat doen wij:
- Wij zullen geen handen schudden.
- Wij dragen een mondmasker en evt. een gelaatsscherm en/of handschoenen.
- Wij reinigen na ieder gebruik de behandelbank en de trainingsapparatuur.
Met deze maatregelen willen wij een bijdrage leveren aan het terugdringen van het corona virus.

