Beste,
Gelukkig mag ik je weer ontvangen voor een Shiatsu behandeling, maar omdat het Coronavirus nog actief is zijn
er vanuit de beroepsvereniging bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Graag breng ik deze
hierbij onder de aandacht:
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Een (werk) dag voorafgaand aan de afgesproken behandeling bel ik voor een Triage, dit zijn een aantal
vragen die ik stel om vast te stellen of ik je veilig een behandeling kan geven.
Op het moment van behandeling zal ik je vragen of hier niets in gewijzigd is.
Mocht jij of een van je gezinsleden (huisgenoten) symptomen hebben van verkoudheid, koorts of
griepachtige verschijnselen zeg de afspraak dan af. (Er worden geen kosten in rekening gebracht).
Ik plan mijn afspraken zo dat het niet nodig is dat je in de wachtruimte plaats neemt. Op het afgesproken
tijdstip mag je direct doorlopen naar mijn praktijkruimte op de 2e verdieping van PuurAlmere.
Probeer bij het lopen door het pand zo min mogelijk aan te raken. (Bijvoorbeeld trapleuning en
deurknoppen). De lift in het pand mag door een persoon tegelijk gebruikt worden.
Als het mogelijk is ga dan thuis naar het toilet. Gebruik je wel het toilet in het pand, meld mij dit dan.
Kom zoveel mogelijk alleen. Het is niet de bedoeling dat er mensen in het pand zijn die niet voor een
behandeling komen.
Neem zo min mogelijk spullen mee en stop spullen die noodzakelijk zijn weg in je jas of een tas.
Voor en na de behandeling wassen we onze handen met desinfecterende zeep.
Na iedere cliënt worden contactpunten zoals deurklinken, stoelen e.d. schoongemaakt. Handdoeken ed
worden na iedere behandeling vervangen en gewassen.
Het gesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand. En proberen we kort te houden.
Aan het eind van de behandeling krijg je van mij geen glaasje water zoals je gewend bent. Vind je het
fijn om dan toch wat te drinken neem dit dan zelf mee.
Denk vast van tevoren na of je een vervolgafspraak wilt maken en wanneer je dat zou willen. Zodat we
ook hier de gesprekstijd kunnen beperken.
Ook ik houd mijn gezondheid in de gaten. Als ik zelf of een van mijn gezinsleden symptomen van
verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen ervaar zal ik de gemaakte afspraak afzeggen.

Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten uit de Leidraad infectiepreventie Covid-19 CAM sector van
07-05-2020. Opgestled door RBCZ, KAB, NIBIG en FLICZ

