PREVENTIEMAATREGELEN CORONA

Ben je ziek? Blijf dan zeker thuis
en verwittig je hulpverlener.

Ontsmet je handen aan het
onthaal bij binnenkomen.

Een mondmasker dragen is
verplicht voor +12 jarigen.

Kom je iemand ophalen/afzetten?
Graag even buiten wachten.

Ga niet onmiddellijk naar de
wachtzaal, maar wacht aan het
onthaal voor verdere instructies.

Aanmeldingen en afspraken zijn
enkel mogelijk na telefonisch
contact.

SYMPTOMEN COVID-19
ÉÉN HOOFDSYMPTOOM
Hoest
Ademhalingsproblemen
Pijn in borstkas
Plots niet goed meer ruiken of proeven

TWEE VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN

Koorts
Spierpijn
Vermoeidheid
Loopneus/verstopte neus
Keelpijn
Hoofdpijn
Verminderde eetlust
Waterige diarree
Acute verwardheid
Plotse val zonder duidelijke oorzaak

RICHTLIJNEN HUISBEZOEKEN
De algemene richtlijnen blijven steeds gelden:
•
Regelmatig handen wassen
•
1,5 meter afstand houden
•
Correcte hoest- en nieshygiëne
•
Geen hand geven
•
Annuleer de afspraak wanneer u COVID-19 symptomen heeft. U kan de
afspraak verplaatsen of vervangen door een telefonisch of online contact.
Voorbereiding van het gesprek aan huis:
•
Wanneer u of uw huisgenoot (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19 of
de situatie wordt als niet-veilig ingeschat door de therapeut, dan wordt
het huisbezoek tijdelijk vervangen door een telefonisch of online contact.
•
Tracht de ruimte waarin het gesprek plaatsvindt zo goed als mogelijk te
ventileren .
•
We vragen u om op het moment van de afspraak geen bezoek of andere
zorgverleners te ontvangen, alsook aan huisgenoten wordt gevraagd om
zich op moment van de afspraak te verwijderen uit de kamer waarin het
huisbezoek zal plaatsvinden.
•
Indien mogelijk kan u de mogelijkheid bieden aan de therapeut om meteen de handen te kunnen wassen na het binnenkomen en voor het buiten gaan.
Gesprek aan huis:
•
Ten alle tijden draagt zowel u als de therapeut een mondmasker.
•
Zorg bij de plaatsbepaling dat er voldoende afstand is tussen u en de therapeut. De therapeut zal schuin tegenover u, op voldoende afstand,
plaatsnemen.
•
We vragen om geen eten/of drinken aan te bieden.
•
Indien mogelijk, vragen we om de deuren zelf te openen.
•
Betalingen kunnen enkel via facturatie.
We bewaken dat alles veilig en hygiënisch kan verlopen. Wij danken u alvast
voor uw begrip en medewerking.

