Geachte cliënt,
Vanuit mijn beroepsorganisatie zijn er bepaalde spelregels opgesteld om verspreiding van het
corona virus tegen te gaan. Lees s.v.p onderstaande door voordat u naar de afspraak komt.
Is een van onderstaande punten voor u van toepassing, dan verzoek ik u geen afspraak te
maken of de afspraak af te zeggen (dit mag ook kosteloos kort van tevoren).
Deze punten zijn:
(Neus)verkoudheid, keelklachten, hoesten en/of benauwdheid
Verhoging of koorts (>37,5)
U heeft huisgenoten/gezinsleden met 1 van deze klachten.
Er is bij uzelf of iemand in uw directe omgeving de afgelopen 14 dagen corona
vastgesteld.
Ook als iemand waar u de afgelopen dagen contact mee heeft gehad wordt getest op
Corona, wacht u die uitslag af voordat u naar de praktijk komt.
-

Wanneer u binnenkomt en de ruimte weer verlaat, reinigt u eerst uw handen en polsen met
de desinfecteer vloeistof die aanwezig is in de praktijkruimte.
Er ligt een type 2R mondmasker voor u klaar indien u zelf geen masker bij u heeft. Deze
doet u op als er in rugligging behandeld moet worden.
Het toilet blijft toegankelijk
Neem bij voorkeur zelf een badlaken mee of 2 grote handdoeken (indien u ze vergeet zijn
er schone grote badlakens aanwezig in de praktijk).

Wat kunt u van mij verwachten?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ik verwelkom u met een glimlach in plaats van met een hand.
Ik desinfecteer mijn handen voor én na elke behandeling.
Tijdens het masseren hen ik een mondmasker op.
Ik was handdoeken na gebruik op tenminste 60 graden.
Wanneer ik griepverschijnselen met hoesten/benauwdheid bij een patiënt waarneem,
bespreek ik dit direct en verwijs naar de huisarts. De afspraak wordt dan geannuleerd.
Ik ventileer de ruimte (raam op kier) indien mogelijk tijdens de behandeling en altijd
na iedere cliënt. Alle contactpunten zoals de deurklinken, de deurbel, armleuningen en
stoelen maak ik schoon na iedere behandeling.

Ik verheug me op uw komst!
Hartelijke groet,

Cathrine Samson

