Coronavirus
Praktijk voor logopedie en ademtherapie handelt in lijn met de voorschriften en informatie
van het RIVM, de GGD en het ministerie van OCW.
Patiënten kunnen vooralsnog naar de praktijk komen. Dit wordt dag voor dag bekeken of het
wenselijk blijft. De praktijk hanteert wel extra hygiënevoorschriften. Daarnaast zullen
afspraken plaatsvinden via telelogopedie. Door middel van een videoverbinding kan er toch
een behandeling plaatsvinden terwijl u thuis kunt blijven.
Kom niet naar de praktijk bij de volgende klachten:
•
•
•
•
•
•

Verkoudheidsklachten; hoesten, zere keel en of een lopende neus
Koorts of verhoging
Bij benauwdheid en/of continue hoesten
Wanneer er bij een gezinslid of huisgenoot het vermoeden of constatering is van het
coronavirus.
Blijf thuis, ziek goed uit en zorg dat u anderen in uw omgeving niet besmet
Houd afstand tot andere mensen en neem bij twijfel of als de klachten erger gaan
worden contact op met uw huisarts.

Wat verwachten we van u?
•
•
•
•
•
•

Was uw handen regelmatig met water en zeep
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Als u twijfelt of u naar de praktijk kunt komen, bel dan de praktijk voor overleg
Bel tijdig af: 24 uur van tevoren, deze termijn blijft ook nu gehandhaafd

Maatregelen die wij nemen?
•
•
•
•
•

Wij geven geen handen
Wij wassen onze handen voor en na een behandeling en verwachten van u dat u dit
ook doet in de behandelkamer bij aankomst en na afloop van de afspraak
Wij zitten verder uit elkaar en u neemt dus wat meer afstand tot het bureau
Wij maken dagelijks alle oppervlakten die aangeraakt worden extra vaak schoon,
denk aan deurkrukken, bureaus, kranen , wc’s en apparatuur
Breng voor de oefeningen een groot badlaken of 2 grote handdoeken mee ivm
hygiëne

Waar vindt u verdere informatie?
Meer informatie over het coronavirus en het voorkomen van verspreiding daarvan kunt u
vinden op de site van het RIVM. : https://www.rivm.nl/coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/verspreiding
Tot slot

Uiteraard doen wij er alles aan om u en ons te beschermen tegen het verder verspreiden van
het coronavirus. Wij zullen u bij verandering van de situatie, adviezen van het RIVM of
beslissingen over onze werkwijze op de hoogte brengen hiervan.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op uw
medewerking in deze.
Met vriendelijke groeten,
Yvonne Driessen
Praktijk voor logopedie en ademtherapie

