Leidraad infectiepreventie Covid-19
Beste klant,
Gelukkig mag ik je weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er
vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je
wordt geacht deze te lezen en te respecteren.
Regels waar we ons aan houden voor jouw en mijn gezondheid
Neem even de tijd om deze te lezen!
1. Geef geen handen.
2. Volg de aanbevelingen van het RIVM op.
3. Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik
weet of behandelen veilig kan en vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om
te checken of er iets is veranderd.
4. Kom alleen naar de praktijk.
5. Kom op tijd, maar niet te vroeg.
6. Ik kies er bewust voor om ruim de tijd te reserveren en jou hiermee de aandacht en
behandeling te geven die je verdient. Dit deed ik al en hier veranderd niets aan. Je zal
binnen mijn praktijk dan ook geen andere klant tegenkomen.
7. Neem zo min mogelijk spullen mee en stop je spullen die noodzakelijk zijn, weg in je
tas of jaszak.
8. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte.
9. Ik bied je niets te drinken aan, indien wenst kan je zelf een flesje water meenemen.
10. Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt.
11. Ik draag - buiten het 1 op 1 contact tijdens de behandeling - zorg voor 1,5 meter
afstand.
12. Het gebruik van mondkapjes en handschoenen is niet verplicht. Gezien de
(energetische) verbinding die ik maak met jouw lichaam, kies ik ervoor geen gebruik
te maken van mondkapjes en handschoenen. Mocht jij je er veiliger/prettiger bij
voelen, dan werk ik hier graag aan mee. Neem in dat geval zelf beschermende
middelen mee.
13. Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in de prullenbak.
Heb je geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in je ellenboog;
14. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
15. Voor en na de behandeling wassen we beiden onze handen en onderarmen met
desinfecterende zeep;

Feel Connected | Sprundelsebaan 249 | Etten-Leur | 06-24888663 | miranda@feel-connected.nl | KvK-nummer 75684683

16. Na iedere klant worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en
armleuningen van de stoelen schoongemaakt.
17. Betaling vind plaats via bankoverschrijving of tikkie betaalverzoek.
18. Als je ziek bent, verkouden of anderszins dan vraag ik je de afspraak te annuleren. Tot
nader order worden deze annuleringen, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening
gebracht.
19. Indien jij je onprettig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook
mogelijk.
Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in
de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Stralende groet,

Miranda Koreman
Feel Connected
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