U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten
heeft:
a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree
Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken. Mocht u zich niet prettig
voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan hebben wij er uiteraard
onder de gegeven omstandigheden alle begrip voor. Aanvullende maatregelen in onze praktijk
Wat vragen we van u?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de
elle boog en gebruik van papieren zakdoekjes.
Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.
Bij binnenkomst in de behandelkamer gebruikt u de handalcohol die u van de arts
krijgt aangereikt.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen
aan te raken met uw handen.
Gelieve geen gebruikt te maken van het toilet.
Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak
telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.
Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling (contactloos)
Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard niet
in rekening brengen.
Volg de instructies van de beauty specialist altijd op.

Onze voorzorg maatregelen:
•
•
•
•

De beauty specialist heeft geen ziekteverschijnselen.
Wij geven geen hand bij binnenkomst en dragen ter bescherming een mondkapje of
gezichtsmasker en eventueel handschoenen.
Na iedere cliënt reinigen en desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes
waar u bent geweest.
We ventileren de behandelkamer.

We plannen meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te
maken.
Wij kijken er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van ons gewend bent. We
zullen u over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.

