Corona maatregelen (update 14 juli 2021)
Nu er landelijk versoepelingen worden doorgevoerd, willen wij u hiermee informeren over
hoe we hier binnen onze praktijk mee omgaan.
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Afspraken kunnen zowel op de praktijk als via telefoon of beveiligd beeldbellen
plaatsvinden.
Zolang u of uw behandelaar geen klachten heeft kan de afspraak op de praktijk
plaats vinden.
Een mondkapje is binnen de praktijk niet meer noodzakelijk, mits u 1,5 meter
afstand kunt houden. We adviseren wel een mondkapje bij u te dragen voor
het geval het afstand houden lastiger is.
Heeft u verkoudheidsklachten, griep, hoesten, keelpijn en/of koorts, dan
wordt uw afspraak automatisch omgezet naar (beeld)bellen. U kunt dit
doorgeven aan uw behandelaar.
De behandelaar belt u dan op de afgesproken tijd of stuurt u een uitnodiging om te
beeldbellen afhankelijk van wat u heeft afgesproken met uw behandelaar
Als u contact hebt gehad met een Covid-19 patiënt kunt u dit melden aan uw
behandelaar. Ook dan wordt uw afspraak omgezet naar beeldcontact of bellen.
Als een van uw gezinsleden milde Coronaklachten heeft én last heeft van
benauwdheid of koorts, dan kan uw afspraak ook niet doorgaan, deze wordt dan
omgezet naar een (beeldbel)afspraak.
We vragen u liefst niet veel vroeger dan de afgesproken tijd naar de praktijk te
komen.
Er is desinfectiemiddel in de behandelkamers beschikbaar zodat ieder zijn handen
kan desinfecteren. We vragen u dit bij binnenkomst te doen.
We schudden geen handen en blijven op 1,5 m afstand van elkaar.
In de behandelkamer hebben we een gesprek dat op minimaal 1.5 meter afstand
plaats zal vinden.
De behandelaar opent en sluit voor u de deur van de behandelkamer. U hoeft dus
geen deurklinken aan te raken.
Indien u tijdens de behandeling aantekeningen wilt maken vragen we u eigen
papier en pen mee te nemen.
We desinfecteren regelmatig de voordeurbel en meubilair in de behandelkamers.
De kamers worden geventileerd. werken zelf niet met een mondkapje of
handschoenen en hebben ze in de praktijk niet beschikbaar. Indien u dit wel graag
gebruikt en zelf meeneemt, is dat natuurlijk prima!

