Veilig naar de logopedist
Onze gezondheid en veiligheid:
In de praktijk worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd en is de gezondheid en
veiligheid van u, uw kind en de therapeut de hoogste prioriteit.
Alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen voor een veilig bezoek aan de praktijk.

Afspraken n.a.v. richtlijnen RIVM
•

•
•

Wanneer u of uw kind een neusverkoudheid heeft, hoest, benauwd is of koorts
heeft, wordt u verzocht niet naar de praktijk te komen. We maken dan gebruik
van beeldbellen.
De behandeling kan in de praktijk plaatsvinden wanneer u of uw kind 24 uur voor
de afspraak niet de bovengenoemde klachten heeft.
Als bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is
vastgesteld, dan wordt u verzocht niet naar de praktijk te komen. De
behandeling gaat dan via beeldbellen.

Afspraken in de praktijk
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kom niet te vroeg, hooguit 5 minuten voor aanvang van de afspraak.
De wachtkamer kan niet worden gebruikt.
In de wachtkamer is het niet mogelijk om de 1,5 meter maatregel toe te passen.
Indien nodig, wordt u verzocht buiten voor de praktijk te wachten.
Kom alleen.
Komt u voor uw kind, neem geen broertjes of zusjes mee.
Ga thuis naar het toilet voordat u komt. Het toilet in de praktijk mag niet worden
gebruikt.
Was thuis uw handen en die van uw kind met water en zeep, voordat u komt.
U krijgt in de praktijk handgel aangeboden.
De logopedist zal de deuren voor u openen en sluiten om u de behandelkamer
binnen te laten.
Er wordt gebruikt gemaakt van een scherm op tafel.
De behandeling duurt 20 minuten. Na ieder bezoek wordt de praktijk
gedesinfecteerd.

Algemeen
•
•
•
•
•

Wij schudden geen handen en blijven op minimaal 1,5 meter afstand.
Was uw handen regelmatig met water en zeep.
Hoest en nies in uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Blijft thuis bij klachten.

