Coronaprotocol

Graag attenderen we je op het volgende: vanuit de beroepsorganisatie zijn regels opgesteld
voor jouw en mijn veiligheid. Om te kunnen bepalen of ik je kan behandelen wil ik je vragen
onderstaande vragen te lezen.

Om te kunnen bepalen of ik je kan behandelen willen we je vragen antwoord te geven op de
volgende vragen.
• Heb je nu Corona? Of heb je het kortgeleden gehad? *1
• Heeft één van je huisgenoten Corona?
• Heb je verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
plotseling verlies van smaak en/of reuk, benauwdheid of verhoging (380C of hoger)?*1
• Heeft één van je huisgenoten bovengenoemde klachten?**2
• Ben je in thuisisolatie?**2
Als je één van deze vragen met “ja” hebt beantwoord, kun je helaas niet naar een van onze
praktijken komen. We willen je dan vragen de afspraak te verplaatsen. Ook verzoeken we je om een
eventuele afmelding zo snel mogelijk door te geven, zodat iemand anders de mogelijkheid heeft om
een afspraak te maken.
Als je momenteel een onbekende, niet chronische hoofdpijn, vermoeidheid, diarree of buikklachten
hebt, is behandeling alleen mogelijk in overleg met de behandelaar.
Je kunt ervan op aan dat als wij zelf of een van onze huisgenoten verkoudheidsklachten hebben, we
de afspraak zullen annuleren. Wij nemen de hygiënemaatregelen ter harte. De (hand)doeken worden
na iedere behandeling, zoals gebruikelijk, verschoond.
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet
raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit
risico. Wanneer je na de afspraak merkt dat je toch Corona-gerelateerde klachten krijgt, wil je mij
hier dan van op de hoogte brengen?
Bedankt voor je medewerking!
*1

Vraag voor jezelf een coronatest aan bij de GGD bij jou in de buurt. Indien deze negatief is, kun je alsnog een
afspraak maken (mits je geen verkoudheidsklachten meer hebt). Bij een positieve test kun je pas een afspraak
maken na de termijn die op de site van de RIVM vermeld staat.
**2

Als een huisgenoot klachten heeft (inclusief benauwdheid en/of verhoging) en/of ben je zelf in thuisisolatie,
kun je helaas geen afspraak maken. Houd de website van de RIVM in de gaten voor het laatste nieuws,
wanneer je weer uit thuisisolatie kan.
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