“Praktijken voor Haptotherapie vanaf 3 maart 2021 weer open!”
Goed nieuws!
Vanaf 3 maart kunnen jullie weer bij mij terecht in de praktijk.
De mogelijkheid tot een video- of telefonisch consult blijft bestaan.
U kan dan weer een afspraak in mijn praktijk maken als u de volgende 4 vragen met Nee
kunt beantwoorden.
•

•
•
•

Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: verlies van smaak
of reuk, keelpijn, neusverkoudheid, loopneus, niezen of hoesten, benauwdheid of
koorts (vanaf 38°C)?
Heeft u de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen gehad?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona
vastgesteld?
Bij 1 of meer keren ja, graag overleg.

✓ Ik probeer zoveel als mogelijk de 1,5 meter regel in acht te nemen in de
behandelkamer. Ik raak alleen aan als u dat zelf ook zinvol en wenselijk vindt. Zowel
de cliënt als de therapeut draagt dan een mondkapje. Dat vermindert de kans op
COVID-19 verspreiding via aerosolen.
✓ Ik pas mijn werktijden aan, zodat ik tussen de afspraken door tijd heb om de ruimte
te ventileren en deurklinken, behandelruimte e.d. schoon te maken. Ook in mijn
persoonlijke hygiëne maatregelen zal ik heel strikt zijn.
✓ Ik vraag u om maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen te komen. Liefst precies
op tijd. In tegenstelling tot vroeger zal de deur gesloten zijn, dus graag aanbellen bij
aankomst.
✓ Bij binnenkomst verzoek ik u eerst de handen te reinigen met de desinfecterende
handgel, die aanwezig is in de wachtkamer. Daarna niet meer de mobile telefoon
aanraken a.u.b.
✓ Probeert u, als het enigszins mogelijk is, thuis naar het toilet te gaan en geen gebruik
te maken van de wc in de praktijk. Mocht het echt nodig zijn, dan kan dit natuurlijk
gewoon in de praktijk.
✓ !! Wilt u een groot schoon badlaken mee nemen om op te liggen. De afmetingen van
het badlaken moeten dan wel zodanig zijn dat het hele lichaam er gemakkelijk op kan
liggen. Neemt u het daarna weer mee in een (plastic) tas.
✓ Bij ontvangst en afsluiting van de therapie worden geen handen geschud.
Met deze aanpassingen, volgens de richtlijnen van het RIVM, hoop ik verantwoord en toch
fijn met jullie te kunnen samenwerken!
Hartelijke groet, Renske Munnikes

