Maatregelen in verband met Corona (Covid-19) virus.
Vanaf 1 juli zal de praktijk weer toegankelijk zijn voor face-to-face gesprekken en daarbij zal
uitgegaan worden van het principe dat jij en ik het virus zouden kunnen dragen zonder dat we ons
daarvan bewust zijn. Om de kans op besmetting zo gering mogelijk te maken heb ik onderstaande
maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van het RIVM en de
leidraad infectiepreventie Covid-19. Ik zou je willen vragen om deze maatregelen door te nemen en
na te denken over wat deze voor jou zouden kunnen betekenen en welke maatregelen je eventueel
zelf kunt treffen. Bijvoorbeeld: ik schenk geen koffie, thee of water; je zou desgewenst een flesje
water kunnen meenemen.
• Kom alleen. Relatietherapie is voorlopig ook niet mogelijk.
• Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de wachtruimte. Indien je hooguit 5 min. te vroeg
op de afspraak bent, kunnen we eerder beginnen. Anders vraag ik je even buiten te wachten.
• De afstand tot elkaar is tijdens de gehele duur van het contact minimaal 1,5 meter.
• Ik zal de deuren voor je openen zodat je geen deurklink hoeft aan te raken.
• De stoffen fauteuil is vervangen door een plastic stoel zonder armleuningen, die voor elk consult
ontsmet zal worden met 80% alcohol. Ook de deurbel en kapstok zullen ontsmet worden.
• Ons zitgedeelte is afgescheiden door plexiglas om te voorkomen dat we besmet kunnen raken
door overdracht via (mini)druppels.
• De kamer wordt continu geventileerd waardoor een luchtstroom eventuele (mini)druppels
afvoert. Hiervoor is nodig dat het raam en de deur van de kamer zullen openstaan.
• Alleen bij ‘hoge nood’ kan gebruik worden gemaakt van de Wc. Deze zal ‘normaal schoon’ zijn
maar niet grondig ontsmet met alcohol. Ik vraag je daarom rekening te houden met de
vanzelfsprekende hygiënische handelingen.
• Er zal geen koffie, thee of water geschonken worden.
• Ik draag zelf geen masker maar mocht je dat zelf wel willen dan heb ik daar geen bezwaar tegen.
• Mocht je klachten ervaren die door het RIVM worden beschreven als mogelijke symptomen van
het Corona-virus: bel (of e-mail) dan alsjeblieft af of overweeg een consult via (beeld)bellen. Doe
voor iedere sessie de gezondheidscheck contactberoepen (zie hieronder). Als (beeld)bellen
geen optie is dan kan de afspraak geannuleerd worden en zullen er geen annuleringskosten
worden gerekend.

Met vriendelijke groet,
Chris Schöller
Gz-psycholoog

Check:
Stel uw klant/cliënt de volgende vragen:

Hoesten

Neusverkoudheid

Koorts
vanaf 38
graden

Benauwdheidsklachten

Heb je een huisgenoot /gezinslid
met het nieuwe coronavirus
en heb je in de afgelopen 14
dagen contact met hem/haar
gehad terwijl hij/zij nog
klachten had?

14 dagen

iemand
waarbijhetnieuwe
Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, maak dan
geen afspraak of annuleer de afspraak

Deze check is gebaseerd op het document ‘ Veilig werken bij contactberoepen’ . Zie rivm.nl/covid19

Heb je op dit moment een

