Gezien de omstandigheden met betrekking tot het Corona virus hebben wij in de praktijk
diverse voorzorgsmaatregelen getroffen zodat uw dochter of zoon toch onderzocht kan
worden.
Wat vragen wij aan u en uw zoon of dochter
Om uw zoon of dochter en ons te beschermen tegen het Corona virus, vragen wij u het
volgende:
• Wilt u op de ochtend dat u uw dochter of zoon brengt, buiten afscheid nemen.
• Wilt u uw kind hier goed op voorbereiden.
• Bij binnenkomst wast uw kind zijn/haar handen grondig in het toilet en droogt met papier
de handen af. Het prullenbakje staat klaar.
Binnen de praktijk en gedurende het onderzoek
• Wij hebben een hoog, doorzichtig, plastic scherm laten plaatsen dat de gehele breedte
van het bureau beslaat, waar tijdens het onderzoek aan gewerkt zal worden.
• De bijgevoegde foto toont de huidige, beschermende onderzoekssituatie.
• Het scherm hangt een 4 cm boven het bureau zodat wij in staat zijn al het testmateriaal
aan uw dochter of zoon te overhandigen, aanwijzingen te kunnen geven en het
materiaal terug te kunnen ontvangen.
Wij zullen te allen tijde gedurende het onderzoek de 1½ tot 2 meter afstand bewaren.
• Zodra u aanbelt openen wij de praktijkdeur, stappen naar achteren, heten uw kind
hartelijk welkom en u kunt bij de praktijkvoordeur afscheid nemen.
• De praktijkdeur blijft open, wij vragen uw kind de jas op te hangen.
• Tegelijkertijd vertellen wij waar uw dochter of zoon binnen de praktijkruimte kan gaan
zitten.
• Het is zeker mogelijk om nog kort en op afstand informatie met ons uit te wisselen.
• U vertrekt, wij sluiten de praktijkvoordeur en nemen onze plaats in, achter het scherm.
• Om ons te beschermen dragen wij wegwerp handschoenen.
• Tijdens de pauze kunnen wij de praktijkruimte eventueel verlaten met inachtneming van
de 1½ tot 2 meter afstand.
• Mocht het weer het toelaten, dan gaan wij in de pauze naar buiten.
• U wordt gebeld met vermelding van het tijdstip wanneer uw dochter of zoon klaar is
• Aan het einde van het onderzoek wordt al het testmateriaal gedesinfecteerd.

