
Onze regels bij behandelingen tijdens Corona crisis. 
 

Hoe zorgen wij voor bescherming tegen het coronavirus?  
 Wij werken zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand.  

 Wij houden ons aan de algemene hygiënemaatregelen.  

 Wij werken op basis van reservering en een check vooraf.  

 Daardoor is het werken met niet-medische mondkapjes niet nodig; het staat mensen natuurlijk vrij  

 om er toch gebruik van te maken. 

 

Wat wordt er bedoeld met een check vooraf? 

 Wij mogen alleen behandelen als  behandelaar en cliënt of diens huisgenoten geen mogelijk 

gerelateerde klachten of symptomen hebben van Corona. 

 Dat gebeurt met een check vooraf tussen de behandelaar en de cliënt. 

 Hierin wordt vastgesteld of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de behandelaar 

en andere cliënten. 

Bij voorkeur op de dag van behandeling via telefonisch contact of Watts App: 

 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) 

 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidklachten.  
 

Vragen check vooraf: 

 

 

 

 

 

 mogelijk het coronavirus heeft? 

  

     geweest? 

Neem dan eerst contact op met je huisarts voordat je naar je van afspraak komt. 

 

Check correct? Dan bepalen wij juiste manier van behandelen vast in overleg met de cliënt. 

Twijfel bij behandelaar of cliënt?  NIET BEHANDELEN. 

 

Hygiëne maatregelen voor behandelaar en cliënt: 

 Houd - waar mogelijk - 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 Geen handen schudden 

 Was je handen regelmatig  

 Gebruik desinfecterende hand gel. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes en handdoeken en gooi deze gelijk weg 

 Na ieder toiletbezoek handen wassen en toilet reinigen 

 Reinig ook de kraan en deurknop 

 De behandelaar vervangt en reinigt na iedere behandeling de gebruikte materialen.  

 Na elke afspraak of behandeling wordt de ruimte geventileerd 

 BLIJF ALERT op jezelf en elkaar !  

 


