COVID-19 Protocol Medisch Pedicure Didam
Update 2.10.2020
Er staat voor u een bezoek gepland aan mijn praktijk. Graag wil ik voor aanvang van de behandeling een
aantal zaken aan u voorleggen voor uw en mijn veiligheid. We leven nog steeds in het Corona tijdperk en
dat betekent dat er maatregelen zijn getroffen om veilig te kunnen werken en om u veilig te kunnen
ontvangen. Er is veel veranderd in de gang van zaken rondom een behandeling.
Komt u NIET naar de praktijk wanneer bij u de volgende klachten van toepassing zijn:
• Verkoudheidsklachten ( hoesten of benauwdheid) al dan niet met koorts
• Loopneus
• Keelpijn
• Reuk- en/of smaakverlies
• Een gezinslid één van bovenstaande verschijnselen vertoond.
• Extreme vermoeidheid die u voor COVID-19 niet had
• Als u op vakantie bent geweest in gebieden waarvoor code oranje geld. Ik hanteer twee weken
quarantaine tijd vanaf de datum van terugkomst
Ik verzoek u om zoveel mogelijk ALLEEN naar mijn praktijk te komen. Begeleiding, anders dan iemand
binnen uw eigen huishouding, kan ik helaas niet toelaten. Mocht u toch een begeleider, anders dan uw
huisgenoot, nodig hebben dan kan deze persoon plaatsnemen in wachtkamer 1 op de eerste verdieping.
Heeft uw begeleider echter één van de klachten die hierboven gemeld staan, wilt u dan iemand anders
vragen om u naar mijn praktijk te brengen? Indien nodig kunt u de afspraak kosteloos verplaatsen.
•

Komt u niet te laat, maar zeker ook niet te vroeg naar de praktijk. Op de afgesproken tijd is de
praktijkdeur geopend en kunt u zo doorlopen. Ik wil voorkomen dat u gebruik moet maken van de
wachtruimte.

•

In de ontvangst hal op de eerste verdieping vind u links van de lift een desinfectiezuil. Ik verzoek u
vriendelijk om hier uw handen te desinfecteren alvorens u gebruik maakt van de stoelen.

•

Behoort u tot de risicogroep? Voelt u zich veiliger met een mondkapje? Geen probleem, u kunt
uiteraard gewoon een mondkapje gebruiken. Het is echter niet verplicht.

•

Wilt u zonder steunkousen naar de praktijk komen.

•

Rollators kunt u parkeren links naast de voordeur van de praktijk.

•

Betalingen geschieden zoveel mogelijk digitaal. U kunt nu ook bedragen boven de € 25
contactloos betalen.
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Maakt u gebruik van het toilet in het gezondheidscentrum voor aanvang van de behandeling? Wast
u de handen dan grondig.



Dringend verzoek om een mondkapje te dragen tijdens uw bezoek.

Naast mijn standaard beschermingsmaatregelingen, zoals een mondmasker en handschoenen, zijn we nu
verplicht een schort en een (bescherm) bril te dragen. Het gelaatsmasker gebruik ik alleen bij het gebruik
van de pedicuremotor. De behandelstoel gaat iets in de ligstand zodra u zit om afstand te creëren.
Na elke behandeling worden de behandelstoel, werktafel en instrumenten gereinigd en gedesinfecteerd
volgens de nieuwe COVID-19 protocollen. De behandelruimte wordt 15 minuten gelucht en doorlopend
gereinigd met een luchtreiniger.
De COVID-19 protocollen zijn met zorg samengesteld voor uw en mijn veiligheid. Momenteel zijn de
persoonlijke beschermingsmiddelen en de desinfectieproducten bijzonder schaars en kostbaar. Daarnaast
zorgen de nieuwe hygiëne protocollen voor aanzienlijk meer werktijdinvestering. Dat heeft gevolgen voor
de tarifering en de omvang van de behandeling. Alle behandelingen gaan met € 6 omhoog. De
basisbehandeling wordt teruggebracht naar 25 minuten. Dit is de behandeltijd inclusief afrekenen en het
maken van een nieuwe afspraak. Ik moet me hier strikt aanhouden om ook de veiligheid van de volgende
cliënt te kunnen waarborgen. U kunt de behandeling van 40 minuten boeken als u meer tijd nodig denkt te
hebben.
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