BERICHTGEVING INZAKE CORONA
Met ingang van 11 mei 2020 zijn de maatregelen vanuit de overheid gewijzigd. Vanaf deze
datum kunnen gesprekken weer in de praktijk plaatsvinden met inachtneming van de
volgende maatregelen:
Maatregelen rondom corona binnen de praktijk van Veerkracht&Balans:










Bij griep en/of verkoudheidsklachten dien je de afspraak te annuleren. Dit kan zonder
kosten, ook binnen 24 uur.
Dit is een wederzijdse afspraak; indien ik zelf of mijn gezinsleden last krijgen van griep
en/of verkoudheidsklachten zal ik de afspraak ook afzeggen.
Voor de eerste afspraak hebben we telefonisch contact om de RIVM-checklist door te
nemen. Bij een vervolgafspraak stemmen we dit af via mail of WhatsApp.
Entree gaat voorlopig via de tuin – bel mij svp zodra je bij de voordeur staat, dan kom
ik je halen.
Uiteraard geven we elkaar geen hand.
De stoelen zijn geplaatst op 1,5m afstand van elkaar. Om vergissingen uit te sluiten is er
tape op de vloer aangebracht om de positie van de stoelen te handhaven.
Ik schenk geen koffie of thee. Neem eventueel zelf een flesje water mee.
Er kan geen gebruik worden gemaakt van het toilet. (Bij medische noodzaak of andere
bijzondere omstandigheden graag vooraf telefonisch contact met mij opnemen.)
Goed om te weten:
- na afloop van het gesprek worden de stoelleuningen, tafel en deurklink gereinigd en
de ruimte geventileerd
- er zijn tissues en een prullenbak aanwezig
- hygiënische handgel is eveneens aanwezig tbv zowel therapeut als cliënt
- er is voldoende tijd tussen de afspraken zodat cliënten elkaar niet tegen komen

Disclaimer
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.
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