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Bij binnenkomst van het gebouw, graag de handen desinfecteren, bij de zuil links na
de ingangsdeur;
U kunt wachten bij de receptie. Als de receptioniste ziet dat er niet meer 1,5 meter
afstand van elkaar gewacht kan worden, dan wordt u verwezen naar een wachtplek
op de tweede verdieping. Zij zal dit dan aan mij laten weten;
Als onze afspraak kan beginnen, dan laat de receptioniste u dat weten en kunt u zelf
naar de tweede verdieping komen. Ik wacht u dan daar op;
Van de toiletten kan normaal gebruik gemaakt worden;
Kom zoveel mogelijk alleen. In het geval van een afspraak voor een kind of een
persoon die begeleiding nodig heeft, is de aanwezigheid van een begeleider
natuurlijk toegestaan;
We geven elkaar geen hand;
Neemt u zo min mogelijk spullen mee;
Voor de start van het consult en erna, zal ik m’n handen wassen en desinfecteren;
Tijdens het consult zal ik een mondmasker dragen. Als u ook een mondmasker wilt
dragen is dat prima. Als u er geen heeft, kunt u dat aan mij doorgeven;
Ná iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, de kraan, pinapparaat,
meetapparatuur en de tafel schoongemaakt;
Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak.
Heeft u geen papieren zakdoekje, hoest of nies dan in uw elleboog;
Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid,
koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of
contact met mij op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze
annuleringen ook bij annulering binnen 24 uur niet in rekening gebracht.

We hopen elkaar zo veilig te kunnen ontmoeten!

AGB code 90-044063/90-52789
Lid van de NVVM · Lid van Register Mesologie lidnummer M114
Lid van Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Gezondheidszorg nummer 406019R

