Protocol in de acupunctuurstudio per 11 mei
Als je binnenkort naar de acupunctuurstudio komt zijn er wat aanpassingen in het protocol,
lees je even mee?
Wanneer je een van de volgende vragen met ja beantwoordt, kan ik je
niet ontvangen voor een consult:
•
•
•

Heb je een of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts?
Heb je huisgenoten of gezinsleden met koorts of
benauwdheidsklachten?
Is bij jou of een huisgenoot of gezinslid in de afgelopen 14 dagen het
coronavirus vastgesteld?

Wil je me dit tevoren laten weten en niet naar de praktijk komen?

Als acupuncturist ben ik gewend hygiënisch te werken, dit volgens de richtlijnen van de
werkgroep infectie Preventie van het LUCM.
Daarnaast gelden de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem zelf 2 schone handdoeken mee. Eentje om op te liggen en eentje om onder te
liggen,
Kom niet te vroeg, kom het gebouw binnen vlak voor de afspraaktijd,
Wil je buiten wachten als je ruim voor je afspraaktijd aanwezig bent, dit kan niet
meer in de gang of het café van Flow Plaza,
Bij binnenkomst geven we geen handen,
Ik vraag jou om bij binnenkomst de handen te wassen bij mijn wasbak, er is
desinfecterende zeep en er liggen papieren handdoekjes,
Er kan gewerkt worden met een mondkapje, al zijn deze niet verplicht voor
acupuncturisten,
Betaling gaat liefst met een Tikkie i.p.v. het pinapparaat,
Het consult kan niet uitlopen omdat ik tijd nodig heb om de ruimte te luchten en de
studio en behandeltafel te reinigen.
Tot slot nogmaals, als je één of meer klachten hebt zoals hoesten, verkoudheid,
koorts of benauwdheid, maak dan geen afspraak en zeg huidige afspraken af,
Het behandeltraject zal meteen worden stopgezet bij symptomen van het
coronavirus.
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