COVID 19- hoe gaan we er mee om!!
Ook in mijn praktijk houd ik me aan de RIVM regels.
Hoe ziet dat eruit bij praktijk Marjolein:
1. Tijdens het telefonisch plannen van een afspraak zal ik vragen stellen over de
gezondheid van uw zoon/dochter/ gezinsleden.
2. Wanneer er geen gezondheidsklachten zijn kunnen we verder met het plannen van
een afspraak. Mochten er klachten optreden, vlak voor de afspraak, dan verzoek ik u
dat te melden en dan verzetten we de afspraak naar een ander tijdstip.
3. Op de dag van de afspraak moet u de volgende vragen met “nee” kunnen
beantwoorden :
- Heeft u/heeft uw kind nu corona?
- Zijn er huisgenoten/gezinsleden met corona?
- Bent u/is uw kind genezen korten dan 2 weken geleden?
- Heeft u/ heeft uw kind een of meerdere van de volgende symptomen:
Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38
graden)
- Zijn er huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
- Bent u in thuisisolatie?
Wanneer een van de vragen met ‘ ja’ beantwoord wordt, vraag ik u contact met mij
op te nemen. De afspraak zal dan op een ander moment doorgang vinden.
Zijn de antwoorden op alle vragen “nee”, dan zijn jullie van harte welkom.
Ik hanteer in mijn praktijk de volgende (hygiëne) maatregelen:
1. Ik vraag u maximaal 5 minuten voor het afgesproken tijdstip op de afspraak aanwezig
te zijn. Jullie mogen buiten wachten totdat ik de deur open maak. De afspraken plan
ik ruimer in zodat er geen verdere ontmoetingen plaats vinden.
2. Aandachtspunten bij de ontmoeting:
- Voor u als de ouder en mij geldt ook de regel 1,5 meter afstand en wij zeggen
elkaar buiten gedag onder de carport
- Alleen uw zoon/dochter komt binnen en moet als eerste zijn/haar handen
desinfecteren met desinfectiegel en drogen met papierendoekjes.
- Daarna gaan uw zoon/dochter en ik mijn praktijkruimte binnen.
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We zitten ieder aan de kopse kant van de tafel (ik heb geen ronde tafel meer) en
houden 1,5 meter afstand.
Als uw zoon of dochter klaar is komen we samen naar buiten, worden de handen
gedesinfecteerd met desinfectiegel en gedroogd met papierenzakdoekjes.
Tijdens de ontmoeting buiten blijft 1,5 meter afstand houden belangrijk.
Overleg of nabespreken wordt telefonische gedaan.

3. Aandachtspunten na afloop van een afspraak:
- Wanneer er gezondheidsklachten optreden kort nadat de afspraak heeft plaats
gevonden graag zo snel mogelijk telefonische doorgeven.
- Al mijn materiaal en werkplek worden gedesinfecteerd na elke coaching/ bezoek.
4. Uiteraard gelden bovenstaande aandachtspunten op het gebied van gezondheid en
hygiëne ook voor mijzelf.
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