PRAKTIJK ANGELA VAN NIFTRIK
gezond & vitaal zonder stress

Beste cliënt,
Inmiddels ben ik weer aan het werk in mijn praktijk. Wel onder omstandigheden die anders zijn dan
voorheen. Zo bepalen we vooraf aan de behandeling of jij, of iemand in je directe omgeving, Corona
symptomen heeft. Als dat zo is dan stellen we een behandeling in de praktijk uit.
Als je last hebt van de volgende verschijnselen kan de afspraak niet doorgaan en zeg je deze z.s.m. af:
-

(neus)verkoudheid, loopneus
hoesten, kuchen of niezen
koorts (38 graden of hoger)
plotseling verlies van smaak en/of reuk
kortademigheid
keelpijn
onbekende hoofdpijn, vermoeidheid, diarree of buikklachten

Daarnaast is het belangrijk dat we ons samen houden aan de hygiëneregels in de praktijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom zo exact mogelijk op de afgesproken tijd en maximaal 5 minuten voor aanvang van je afspraak.
Mocht je eerder zijn dan verzoek ik je om buiten te wachten.
Kom alleen naar de praktijk. Iemand die mee rijdt mag in de auto wachten.
Desinfecteer je handen direct bij binnenkomst. Er staat een tafel met desinfectiemiddel.
Uiteraard gelden de algemene regels van RIVM zoals 1.5 meter afstand bewaren en geen handen
schudden. Wel is er tijdens de behandeling kinesiologie fysiek contact.
Ik maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje en handschoenen.
Neem zelf een eigen mondkapje mee. Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje binnen
de contactberoepen zowel voor de cliënt als de professional verplicht, voor iedereen vanaf 13 jaar.
Neem zelf een grote handdoek of een laken mee.
Tussen de afspraken heb ik extra tijd ingepland om alle oppervlakken te desinfecteren.
Er is (privé) een toilet aanwezig, toch vraag ik je om daar zo min mogelijk gebruik van te maken.
Na afloop van de behandeling kun je per pin betalen, de factuur stuur ik per mail naar je toe.
Ik werk in aangepast rooster zodat cliënten elkaar niet tegen komen.

Samen doen we er alles aan om veilig en verantwoord te handelen om verspreiding van het Coronavirus te
voorkomen. Ik vertrouw erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.
Graag tot ziens in de praktijk!
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