GEZONDHEID STAAT VOOROP
SPELREGELS VOOR BEZOEK OP HET SPREEKUUR
Wij zijn heel blij dat wij weer gestart zijn met het houden van spreekuur in onze
praktijklocatie in het Geboortecentrum Zaanstad. Samen kunnen we er voor zorgen dat dit
op een veilige en verantwoorde manier kan. Want gezondheid staat voorop. Wij willen ons
als zorgprofessionals natuurlijk houden aan de adviezen van het ministerie van VWS, de
richtlijn van het RIVM en de adviezen van onze beroepsvereniging de Nederlandse
Vereniging van Diëtisten. Het is in het belang van ons allemaal. Dit zijn de spelregels.

IN HET GEBOORTECENTRUM ZAANSTAD
•
•
•

Kom op tijd en neem plaats in de
wachtruimte.
Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Dus
kom niet te vroeg.
Wacht tot je wordt opgehaald.

IN DE PRAKTIJKRUIMTE
•
•
•
•

Kom met een minimum aantal personen
naar de praktijk. Alleen, of met je kind of
met je begeleider.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst
van de praktijkruimte. Desinfectiegel is
beschikbaar in de praktijkruimte.
Wij zorgen voor een goede hygiëne. Na
elk bezoek ventileren wij de spreekkamer
en maken de meetapparatuur schoon.
Wij houden 1,5 meter afstand.

Als alle vragen met nee worden beantwoord dan
ben je welkom op het spreekuur. Als tenminste
één vraag met ja wordt beantwoord dan is
behandeling in de praktijk niet mogelijk en vragen
wij je om de praktijk te bellen. Telefoon 075 614
38 42
De afspraak kan niet worden geannuleerd maar
wordt omgezet in een video- of telefonisch
consult.

GEZONDHEID STAAT VOOROP

Wij realiseren ons dat deze maatregelen vervelend
zijn. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te
beperken en wij rekenen op je begrip en
medewerking. Samen zetten we onze schouders
eronder in het belang van ieders gezondheid.

WANNEER KUN JE NIET NAAR DE PRAKTIJK
KOMEN?
Wij willen je vragen om minimaal 24 uur vóór de
afspraak jezelf de volgende vragen te stellen?
• Heb je last van neusverkoudheid of
hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf
38 graden Celsius)?
• Heb je de afgelopen 24 uur klachten
(COVID-19 symptomen gehad?
• Heb je huisgenoten/gezinsleden met
koorts- en/of benauwdheidsklachten?
• Is bij jou of een huisgenoot/gezinslid in de
afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
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