Maatregelen i.v.m Corona
Gelukkig mag ik je weer ontvangen, maar omdat het coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit
de beroepsorganisatie en het RIVM bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je
wordt gevraagd deze goed door te lezen.

•

Kom in je eentje naar je afspraak
Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen.

•

Neem zo weinig mogelijk spullen mee
Stop je spullen die noodzakelijk zijn in je tas of jaszak

•

Kom niet te vroeg, kom dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen.

•

Was bij binnenkomst je handen
Daarna je gezicht en zaken als mobiele telefoons niet meer aanraken.
Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep.

•

Daarna mag je meteen doorlopen naar de praktijkruimte
Neem dus niet plaats in de wachtruimte.

•

Blijf thuis bij indien jij of een van je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid,
griepachtige verschijnselen eof koorts (meer dan 38 graden).
Geef dit zo snel mogelijk door via 06 53663924.
Tot nader order worden deze annuleringen, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening
gebracht.

•

Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken

• Een schoongewassen groot badlaken / deken meenemen om over je
heen te leggen tijdens een behandeling
•

Neem een flesje water mee voor na de behandeling

•

Behoor je tot een risicogroep, dan graag even overleg

We vragen je begrip voor deze maatregelen. Houd voldoende
afstand en neem alle regels goed in acht. Alleen dan kunnen we een
veilige omgeving bieden aan jou en aan onszelf. Wanneer iedereen
zich aan de regels houdt, is het mogelijk de behandelingen weer op
te starten.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met hygiëne. Na iedere cliënt worden
contactpunten zoals deurklinken, kraan en stoel schoongemaakt en

worden alle handdoeken vervangen.
Ook worden tussen de behandelingen deuren en ramen opengezet om te luchten.
We gaan er van uit dat je begrijpt waarom we met deze maatregelen werken.
Samen lukt dat ons!
Ik ontvang je met een glimlach, maar schud geen handen.

Hartelijke groet,
Akke Rozema

