Terug naar werken in tijden van Corona, doe je zo!

Beste client,
Vanaf 11 mei mogen complementair werkende therapeuten weer aan het werk. Wel onder
omstandigheden die anders zijn dan je gewend bent. Zo bepalen we vooraf aan de behandeling of jij,
of iemand in je directe omgeving, Corona symptomen heeft. Als dat zo is dan stellen we een
behandeling in de praktijk uit en kijken we samen of we op een andere manier een behandeling
kunnen geven, bijvoorbeeld via beeldbellen. Bij een behandeling in de praktijk is het belangrijk dat
we ons samen houden aan de hygiëneregels:
●
●
●
●

Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet
We schudden geen handen
Was je handen voor en na de afspraak
Hoest en nies in je elleboog

Ik plan voldoende tijd tussen de behandelingen, zodat je geen andere cliënten tegenkomt, en anders
houden we 1,5 m afstand.
Als het nodig is, maak ik gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk vragen we jou om
een mondkapje te dragen.
Samen doen we er alles aan om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Ik vertrouw erop
dat je begrip hebt voor de maatregelen.

Hella Masereeuw

Leidraad
infectiepreventie Covid-19
Voorzorgsmaatregelen Coronavirus
Na het vraaggesprek en het
maken van de afspraak kom je,
als het kan, alleen naar de
afspraak. Kom precies op tijd.

Je meldt je bij de ingang en
wordt opgehaald. Hou 1,5
meter afstand tot de
therapeut.

Heb jij of heeft een
huisgenoot tussentijds
klachten gekregen zoals
o
koorts (38 of hoger), verkoudheid,
hoesten, dan zeg je de afspraak af. Er
worden dan geen kosten berekend.

Gebruik van het toilet
in de praktijk, liever niet.

Er worden geen handen
geschud.
Was beiden de handen.
Er zijn papierenhanddoekjes.
Betaling per pin (contactloos)
of Tikkie.
Volg de instructies van de
therapeut op.

Alleen samen krijgen we Corona
onder controle
7-5-2020
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