Beste cliënt,
Gelukkig mag ik je weer ontvangen in mijn praktijk!
Omdat het Corona-virus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie
bepaalde regels en maatregelen voor jouw en mijn veiligheid.
Ik wil je vragen om deze te lezen en te respecteren.
•
•
•
•
•

Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van de wachtruimte.
Ik wil je daarom vragen om niet eerder 5 minuten voor de geplande tijd te
komen.
Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken.
Bij binnenkomst stel ik een paar vragen waardoor ik kan bepalen of de
behandeling al dan niet door kan gaan.
Na beantwoording van deze vragen geef ik je een hand-gel waarmee je je
handen kunt desinfecteren.

•
•
•

Breng zelf 2 schone middelgrote handdoeken mee.
Neem verder zo min mogelijk spullen mee. Handtas mag.
Kom zoveel mogelijk alleen. Uiteraard kan een van de ouders van kinderen
onder de 16 jaar meekomen.

•

Voor en na iedere behandeling was ik mijn handen en onderarmen met
desinfecterende zeep.
Deurbel, deurklinken en armleuningen worden na iedere cliënt
schoongemaakt. Raak zo min mogelijk in de praktijk aan.

•
•
•
•

•
•

Het gesprek tussen ons vindt plaats op de behandelstoel en op 1.5 meter
afstand.
De behandeling wordt enkel aan je voeten en onderbenen gegeven waarbij
de 1.5 meter zoveel als mogelijk in acht wordt genomen.
Een dag van tevoren ontvang je een afspraakbevestiging met daarin een paar
vragen over jouw gezondheid en die van je omgeving. Blijf thuis wanneer 1
van deze vragen met ja kan worden beantwoord. Neem contact met mij op
zodat kosteloos een nieuwe afspraak kan gemaakt worden.
Bij twijfel altijd bellen!!
Mocht je toch met Corona-gerelateerde klachten naar mijn praktijk komen dan
kan ik je niet in mijn praktijk ontvangen maar ik breng de voor jou
gereserveerde tijd wel in rekening.

Ik hoop je gauw weer in mijn praktijk te mogen begroeten! Binnenkort neem ik
hiervoor contact met je op. Uiteraard kun je ook zelf even contact met mij opnemen.
Warme groet,
Karin van Praktijk Levenspad

