Protocol voor de face-to-face en Talk&Walk
afspraken in de coronatijd, zo zorgen we
goed voor elkaar

Wanneer is een face-to-face of Talk&Walk afspraak wel/niet mogelijk?
In mijn praktijk mag ik alleen mensen toelaten waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn.
Van jou vraag ik daarom om, kort voor onze afspraak, de volgende vragen te beantwoorden.
• Heb je nu corona?
• Heb je huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Ben je korter dan 2 weken geleden genezen van corona?
• Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Ben je in thuisisolatie?
Een face-to-face of Talk&Walk afspraak is wel mogelijk
Als je op alle vragen ‘nee’ antwoordt, dan ben je van harte welkom.
Een face-to-face of Talk&Walk afspraak is niet mogelijk
Als je op één van de vragen ‘ja’ antwoordt, dan moet je dit met mij bespreken omdat dan namelijk het
devies is: ‘blijf thuis’. Dit betekent dat we je face-to-face of Talk&Walk afspraak dan moeten omzetten
in een beeldbel- of belafspraak of verplaatsen naar een later moment.
Mocht vanwege de weersomstandigheden een geplande Talk&Walk afspraak niet mogelijk zijn, dan vindt de
afspraak face-to-face in de praktijkruimte plaats.
Huisregels conform richtlijnen RIVM
Afspraken
• Handen schudden mag helaas niet, dus ontvang ik je met een glimlach.
• (Face-to-face) Kort voor de afspraaktijd open ik de poort en de deuren, je kunt dan
binnenkomen. De inrichting van mijn praktijk heb ik aangepast zodat we 1,5 meter afstand
(2 armlengtes) van elkaar houden.
• (Talk&Walk) Kort voor de afspraaktijd ontmoeten we elkaar op het parkeerplaatsje voor de
praktijk. Tijdens onze wandeling houden we 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar.
• Je kunt géén gebruik maken van de wachtkamer. Kom dus niet te vroeg. Let op, ook een
begeleider kan géén gebruik van de wachtkamer maken.
• Kom naar de afspraak alleen of (in het geval van relatietherapie) met je partner.
• Ik plan mijn afspraken zo dat je niet in contact komt met anderen.
Hygiëne
• Was thuis, voordat je naar mijn praktijk komt, je handen 20 seconden lang met water en zeep,
daarna goed drogen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• In principe is het toilet in de praktijk gesloten, hou hier thuis al rekening mee. Alleen in ‘noodgevallen’ kan
het toilet worden gebruikt. Na toiletbezoek moet je je handen wassen met zeep (uit een no-touch zeepdispenser) en
afdrogen met een papieren handdoekje (uit een handdoekenautomaat). Na gebruik gooi je dit zelf weg in de hiervoor
bestemde pedeaalemmer met voetpedaal.

•
•
•
•

(Face-to-face) Bij binnenkomst in de praktijk vraag ik je om je handen te desinfecteren
met de hiervoor beschikbare desinfecterende handgel.
(Face-to-face) In de praktijkruimte zijn papieren tissues beschikbaar. Na gebruik gooi je deze
zelf weg in de hiervoor bestemde pedaalemmer met voetpedaal.
(Face-to-face) Helaas kan ik je geen drankje aanbieden. Denk je toch wat te willen drinken? Neem dan
zelf een flesje water mee. Het (lege) flesje neem je mee naar huis.
(Face-to-face) Ik zorg voor een goede hygiëne in mijn praktijk, waaronder het regelmatig desinfecteren
van deurklinken en gebruiksvoorwerpen.

Vragen? Neem contact met me op via info@joopvanaert.nl of (0413) 479037

