Belangrijke informatie rondom het Coronavirus!
Wij zijn vanaf 30 april 2020 weer beperkt open. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden in het
belang van onze persoonlijke- en uw gezondheid.
Volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen de mondzorgpraktijken de reguliere behandelingen
weer op verantwoorde en gepaste wijze hervatten. Dit houdt in dat er met de benodigde
persoonlijke beschermingsmiddelen en aanvullende hygiënemaatregelen gewerkt wordt.
Zo zal het hervatten van ons werk volgens een strikt protocol gebeuren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wij vragen om precies op tijd te komen, zodat de afstand tussen mensen bewaard kan
blijven
desinfecteren van handen is verplicht bij binnenkomst
verplicht spoelen met mond spoelmiddel alvorens behandeling
houdt onderling 1.5 meter afstand
geen handen schudden
geen gebruik van mobiele telefoon
raak ogen, mond en neus zo min mogelijk aan
nies of hoest in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
poetsruimtes en toiletten zijn gesloten

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij
grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u op één van de onderstaande vragen ‘ja’
antwoordt dan verzoeken wij om uw afspraak kosteloos te annuleren.
•
•
•
•
•
•
•

heeft u Corona?
heeft u op dit moment huisgenoten/gezinsleden met Corona?
bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden?
heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38 graden)?
heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
bent u in thuisisolatie?
woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Bel je afspraak af en neem weer contact op als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
De annulering geschiedt ten allen tijden geheel kosteloos.
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