Geachte cliënt,
Vanaf heden vragen wij u om een mondkapje te dragen tijdens uw
bezoek aan de praktijk.
•

Wij willen u vragen om een door u zelf meegebracht mondkapje te
dragen tijdens uw bezoek aan de kliniek.

In verband met het coronavirus houden wij ons in de praktijk aan strikte
veiligheidsregels. Op de volgende pagina leest u onze veiligheidsregels.
Hebt u of een van uw huisgenoten onlangs corona gehad?
•

Lees dan onze veiligheidsregels goed om erachter te komen of u al
naar de praktijk kan komen. Bij vragen kunt u contact met ons
opnemen.

Bent u onlangs met vakantie naar het buitenland geweest? Was het
reisadvies oranje of rood tijdens uw verblijf in dat land?
•

Zo ja? Dan is het advies om bij terugkomst in Nederland 10 dagen in
thuisquarantaine te gaan. U kunt na deze periode (indien u geen
klachten heeft) weer een afspraak maken.

Weet u niet zeker of het land waar u zojuist bent geweest onder code
rood of oranje valt?
•

Dan kunt u op deze website dit controleren:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Als u een afspraak wilt maken dan kunt u ons bellen op 0523-677208
of uw gegevens achterlaten op het contactformulier.
•

Wij nemen dan contact met u op over de mogelijkheden. Als u vragen
hebt over uw behandeling of als uw therapeut nog geen contact met u
heeft opgenomen dan mag u ons ook altijd bellen of kunt u een
contactverzoek indienen via het contact formulier.

Wij helpen u graag en nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Team
EAC

Veiligheidsregels die gelden bij een bezoek aan de praktijk.
Voor u en onze veiligheid laten wij alleen mensen in de praktijk toe waarvan
we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom vragen wij
onderstaande informatie goed te lezen.
-

Heeft u nu corona?
Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
Bent u korter dan 6 weken geleden genezen van corona?
Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen:
verkoudheid
niezen
hoesten
keelpijn
benauwdheid
koorts (meer dan 38C)?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
Bent u in thuisisolatie?

Als u daarom op één van de volgende vragen ‘JA’ antwoordt dan kunt u op
dit moment geen afspraak maken.

Voor u en onze gezondheid hanteren wij de volgende huisregels:
Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor het geplande tijdstip van uw
afspraak de praktijk binnen. Als u te vroeg bent wacht dan buiten het
gebouw (of in uw auto) tot het tijdstip van uw afspraak;
Als u te laat bent bel dan om te vragen of uw afspraak nog door kan
gaan. Wij hanteren een strakke planning.
Neem twee grote badlakens mee naar uw afspraak als u voor een
behandeling komt. Wij mogen geen eigen badlakens gebruiken. Uw afspraak
kan niet doorgaan als u deze niet bij u heeft;
Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal
1 ouder of begeleider meekomen;
-

Verlaat de praktijk na uw behandeling zo snel mogelijk.

Dank voor uw medewerking en uw begrip.

