Gelukkig mag ik je weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit
de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. Je wordt geacht
deze te lezen en te respecteren.
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Ik plan mijn afspraken zo, dat cliënten geen gebruik hoeven te maken van de wachtruimte, .
Kom op tijd, maar niet te vroeg;
Het toilet is in hoge uitzondering te gebruiken;
Neem zo min mogelijk spullen mee en stop spullen die noodzakelijk zijn, weg in tas of jaszak;
Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel, pinautomaat en
hoofdeinde van de massagetafel schoongemaakt en de handdoeken worden vervangen. Raak
zo min mogelijk aan in de praktijk;
Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
24 uur van te voren ontvang je een vragenlijst of er corona gerelateerde klachten zijn.
Blijf thuis indien jij of een van jou gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts
of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht je afspraak te annuleren of contact met me
op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen, ongeacht of
deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.
Conform de richtlijnen van het RIVM, is het op dit moment verpleicht PBM (beschermende
middelen) te gebruiken bij de behandeling. Ik wil je vragen een mondkapje te dragen tijdens
binnenkomst, met de behandeling zelf kan deze weer af.
Tussen de behandelingen door worden de contactpunten gereinigd.
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wegwerp schoonmaakmaterialen;
Betalen met pin (zoveel mogelijk contactloos) of bankoverschrijving (Tikkie);
Tijdens de behandeling zal zo min mogelijk gesproken worden. Dit vermindert de kans op
besmetting

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan hoor ik dit graag.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Olsthoorn

