Nieuw- Lekkerland, 02-07-2020

Betreft: Update beleid omtrent Corona/COVID-19
Beste cliënten, kinderen, ouders/verzorgers,
Afgelopen weken zijn we weer langzaam gestart met het bieden van ergotherapeutsche
zorg. We hebben echter nog wel te maken met de algemeen geldende beperkingen en wij
volgen daarom de leidraad “verantwoord opschalen paramedische zorg in de eerste lijn
tijdens de corona-crisis” van 30 april 2020, in combinatie met de (versoepeling van de)
maatregelen. Binnen de behandelingen zullen wij ons houden aan de bovengenoemde
leidraad en het hierop aansluitende hygiëneprotocol. Beide documenten zijn opgesteld door
nauwe samenwerking van de paramedische beroepsverenigingen, het ministerie van VWS
en het RIVM.
Voor kinderbehandeling op de praktijk gelden de volgende maatregelen:
-jij/u kunt meteen doorlopen en de behandelruimte binnenkomen, wij plannen zo dat er
voldoende wisseltijd is tussen de behandelingen dat jij/u niet hoeft te wachten in de
wachtkamer.
-niet meer dan 1 begeleider tijdens de therapie, de ouder/verzorger mag wel in de
behandelruimte verblijven, echter op 1,5 meter van de therapeut.
-na binnenkomst en bij vertrek wordt van jou/u verwacht dat jij/u de handen wast en droogt
-tussen de behandelingen is tijd gepland om de ruimte te ventileren en schoon te maken.
-indien jij/u of 1 van jouw/uw gezinsleden klachten bemerkt qua verkoudheid/hoesten,
benauwdheid of koorts, zoals beschreven in onderstaande vragenlijst, dan verzoeken wij om
de afspraak te annuleren.
-

Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts ( vanaf 38 graden)
Heeft u de afgelopen 24 uur COVID 19 symptomen gehad?
Heeft u huisgenoten /gezinsleden met koorts of benauwdheidsklachten?
Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen dagen corona
vastgesteld?

Voor behandeling aan huis gelden de volgende maatregelen:
Tijdens het plannen van de afspraak zal uw behandelend ergotherapeut checken of er bij u
of uw gezinsleden geen sprake is van bovenstaande klachten. Als dit niet het geval is kan de
afspraak gepland worden. Mocht u of uw naasten voorafgaande aan de afspraak toch
klachten krijgen, dan verzoeken wij u om de afspraak af te zeggen.
Bij aankomst bij u thuis checken we nogmaals of er geen sprake is van bovenstaande
klachten. Tijdens de behandeling schudden we geen handen en houden we zoveel als
mogelijk 1,5 meter afstand. Bij binnenkomst en vertrek wast de ergotherapeut zijn handen
met water en zeep. Indien dit niet aanwezig is, wordt er gebruik gemaakt van
desinfecterende handgel.

Algemeen
Indien wij zelf of onze naaste familie-leden klachten krijgen zoals hierboven beschreven,
zullen we de afspraak met u af moeten zeggen.
Wij vragen jullie/uw begrip voor deze nieuwe manier van werken en zijn blij dat we weer
behandelingen kunnen hervatten.
Met vriendelijke groeten,

Nienke den Ouden, Marieke van Pommeren, Elise de Vries-Baas,
Praxis ergotherapie

