Praktijk protocol Covid 19
Laten we samen zorgen voor onze gezondheid. Met dit protocol is het vooraf helder wat de
richtlijnen zijn en wat werkwijze is. Zo kunnen we voor elkaar zorgen en elkaar beschermen.
Ik als behandelaar zal er alles aan doen om zo veilig mogelijk te werken en u te beschermen.
Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er
vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U
wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

Algemeen
•
•
•
•
•
•

Er zullen alleen één op één afspraken gepland worden;
Tussen de afspraken door wordt er voldoende tijd gepand zodat er geen ontmoeting
plaats hoeft te vinden;
Buiten de directe behandeling om zal zoveel mogelijk de 1.5 meter afspraak nageleefd
worden;
Betaling; geen contante betaling. Via pinbetaling of overmaking;
Producten worden daar waar mogelijk op mijn aanwijzing zelf gepakt;
We volgen de aanbevelingen van het RIVM op.

Voor u als cliënt
•

•

U mag naar de praktijk komen indien:
a. U geen corona heeft;
b. Uw huisgenoten geen corona hebben;
c. Er bij u en uw huisgenoten geen sprake is van verkoudheids-/griepachtige
klachten in brede zin (bijv:
loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, kortademigheid, koorts van 38 graden of hoger).
b. U op dit moment niet in thuisisolatie bent;
Er in de 14 dagen voorafgaand aan de behandeling geen aanraking is
geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld.
c. Er geen sprake is van een COVID-19 besmetting en na een besmetting minimaal 24
uur klachtvrij bent;
d. Behoort u tot de risicogroep dan moet ik het u afraden te komen. En niet woont
in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking
Deze informatie wordt voor de afspraak via mail verstuurd. U als cliënt geeft voor de
afspraak via mail aan of u voldoet aan deze genoemde punten van gezondheid;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Indien ik als behandelaar het nodig acht, mag ik u vragen de lichaamstemperatuur te
meten;
Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt, alleen voor het wassen van de handen bij
binnenkomst;
De behandelaar beslist of een behandeling gegeven wordt. Bij twijfel over de vraag of de
behandeling gegeven kan worden, wordt de behandeling niet gegeven;
Als behandelaar vraag ik u, voor onze beide bescherming, dit protocol na te leven;
Indien er in uw omgeving een covid – 19 besmetting is vastgesteld, verzoek ik u dit direct
bij mij aan te geven;
U komt alleen naar de praktijk;
Bij binnenkomst verzoek ik u eerst de handen te wassen in het toilet op de gang alvorens
de praktijkruimte binnen te gaan. Vermijd het om na het wassen uw gezicht aan te raken;
Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in
uw tas of jaszak;
Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
Een mondkapje dragen is geen verplichting. Ervaart u het echter als prettiger of veiliger
als ik als behandelaar een mondkapje draag dan verzoek ik u dit vooraf via mail of app
aan te geven. De mondkapjes zijn aanwezig en het is geen probleem ze te dragen.
Elk fysiek contact dat niet noodzakelijk is voor de behandeling wordt vermeden. Dat
betekent dat ik u geen hand geef of u mag ondersteunen bij het ophangen van de jas of
kleding aangeven.

Disclaimer: Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook,
bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de
afspraak gaat u akkoord met dit risico.

Maatregelen gezondheidsklachten behandelaar
•

•

•

Bij verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin (bijv: loopneus, keelpijn, niezen,
hoesten, koorts van 38 graden of hoger) geeft ik geen behandelingen
en geen les.
Indien bij mij sprake is van een vermoedelijke of bevestigde COVID-19
besmetting hervat ik het werk pas als ik tenminste 24 uur klachtvrij
geweest ben.
Zodra ik weet dat ik in aanraking ben geweest met iemand bij wie een
COVID-19 besmetting is vastgesteld, stop ik per direct met het geven van
behandelingen/les. De werkzaamheden worden dan niet eerder hervat dan 14 dagen na
het contact met de patiënt en alleen indien er bij de behandelaar geen sprake is van
klachten.
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•

Indien sprake is van een dergelijke situatie worden direct iedereen geïnformeerd met wie
ik contact heb gehad sinds het contact met de betreffende persoon.

Maatregelen - Extra hygiëne
•
•
•
•
•

Na iedere behandeling worden alle gebruiksmaterialen waarmee u in aanraking bent
geweest vervangen;
Het toilet wordt na elk bezoek gereinigd;
De behandelkamer wordt na iedere behandeling gereinigd en geventileerd;
Indien bij behandeling gebruik gemaakt wordt van hulpmiddelen, zoals bij voorbeeld
cups, dan worden deze na iedere behandeling grondig gereinigd en gedesinfecteerd;
In de behandelkamer zijn wegwerp handdoeken en desinfecterende handgel aanwezig.

Indien er onduidelijkheden zijn over dit protocol stuur mij dan een mail.
Met gezonde groet,
Celien van Dalen
info@reflex-zwolle.nl
www.reflex-zwolle.nl
www.reflex-leren.nl
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