Maatregelen coronavirus Logopediepratijk Hattem
1.
-

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:
Geen handen schudden
Was je handen voor en na de afspraak
Kom alleen (als dat mogelijk is)
Hoest en nies in je elleboog
Houd 1,5 meter afstand van andere cliënten
Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

2.
-

De dag voor de gemaakte afspraak krijg je een mail met de volgende vragen:
Heb jij een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of
benauwdheid of koorts (vanaf 38 C)?
Heb jij de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
Heb jij huisgenoten/ gezinsleden met koorts en/ of benauwdheidsklachten?
Is er bij jouzelf of een huisgenoot/ gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
Kun je alle vragen met “nee” beantwoorden dan zal de afspraak in de praktijk plaatsvinden. Heb je op een van
de vragen een “ja” dan geef je dit aan per mail en sturen we je een link voor de afspraak via beeldbellen
(WeSeeDo).
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Welke aanpassingen hebben wij gedaan en welke regels hebben wij opgesteld om veilig logopedische
zorg te kunnen bieden:
Het heeft de voorkeur dat je alleen komt. Kan dit niet anders dan maximaal een ouder/ begeleider per
kind mee in de behandelruimte.
Bij binnenkomst in mfc de Marke vragen wij jou je handen te desinfecteren.
Je kunt doorlopen naar de wachtkamer. Bij voorkeur via de trap. De wachtkamer is verplaatst naar de
galerij. Je kunt daar plaats nemen en de cliënt wordt vervolgens door de logopedist opgehaald.
Wil je niet eerder dan vijf minuten van tevoren plaats nemen in de wachtruimte.
Er is geen mogelijkheid voor het nemen van een kopje koffie/ thee of water.
Er is geen speelmogelijkheid voor de kinderen.
Er is geen leesmateriaal voor de ouders.
Wij verzoeken om thuis gebruik te maken van het toilet.
Binnen mfc de Marke zijn looproutes aangebracht. We vragen je om deze te gebruiken.
Als je het pand verlaat verzoeken wij je om opnieuw jouw handen te desinfecteren. Dit kan beneden bij
de uitgang.
Zelf zullen wij ons hygiëneprotocol in acht nemen door o.a.:
a. voor elke behandeling de gebruikte oppervlakten te reinigen;
b. voor elke behandeling onze handen te wassen en te desinfecteren;
c. het gebruikte materiaal te reinigen.

