Richtlijnen ivm corona
-

De praktijk volgt de richtlijnen van de overheid.
Beide osteopaten waren reeds minimaal aan het werk en nemen nu ook weer
meer en meer mensen aan.
De kinesitherapie en fasciatherapie start opnieuw op vanaf maandag 4 mei
De mensen die voordien reeds in behandeling waren,
worden voordien gecontacteerd om het verder verloop vast te leggen.
De yoga, voetreflextherapie en pedicure zijn af te spreken met de therapeuten
in kwestie.
Bij vragen kan je telefonisch contact opnemen op 015/20.11.45
De vaste lijn is doorgeschakeld naar Machteld.
Elke collega is afzonderlijk/persoonlijk bereikbaar via mail

-

Een voorwaarde om een behandeling zo veilig mogelijk te laten doorgaan is
dat zowel de therapeut als de patiënt geen ziektesymptomen vertonen, dus
niet verkouden zijn of hoesten,…. Zo ook is het wenselijk dat beiden niet met
mensen die corona hebben/hadden in aanraking geweest zijn de voorbije
twee weken.

-

De praktijk is voorzien van alle gewenste hygiënische, ontsmettende
maatregelen :
o Ontsmettende alcoholgel dispenser bij binnenkomen in de wachtplaats
o Regelmatige ontsmetting van de deurklinken
o Na elke behandeling wordt de behandeltafel, bureau, sportgedeeltte,…
ontsmet en de ruimte verlucht
o Mogelijkheid om de handen met zeep te wassen in het toilet en
aanwezigheid van papieren tissues om de handen te drogen.
Elke patiënt/klant brengt zijn/haar eigen handdoeken en kussen(tje) mee.
o Een badhanddoek om op de tafel te leggen
o Twee kleine handdoeken
o Een dekentje indien gewenst
o Een hoofdkussen(tje)
Zowel therapeut als patiënt/klant dragen beiden een mondmasker.
o Indien de patiënt/klant zelf over een mondmasker beschikt, brengt hij/zij
die mee en gebruikt die van voor het binnengaan tot het verlaten van
de praktijk.
o Indien de patiënt/klant niet over een eigen mondmasker beschikt, zorgt
de therapeut voor een mondmasker (2 €) die dan ook de volgende
keren gebruikt dient te worden.
Zolang het nodig is, worden deze maatregelen strikt toegepast. Als iedereen
zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, geraken we er samen wel uit
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-

-

-

Take care !

-

Vriendelijke groeten van heel het Vrouwvliet team !

