
Maatregelen in verband met infectiepreventie Covid-19 

Vooraf: 
Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen, waardoor ik weet of behandelen 
veilig kan. Deze vragen zullen nogmaals worden gesteld in de afspraakherinnering die je 
voorafgaand aan de behandeling ontvangt.


Heb je last van de volgende klachten? Blijf dan thuis 
Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, benauwdheidsklachten, verhoging of 
koorts.


Blijf ook thuis als één van je huisgenoten last heeft van deze klachten.

Je kunt altijd je afspraak afzeggen, ook op het laatste moment, als je last krijg van dergelijke 
klachten.


Hygiëne 
Als je het pand binnenkomt, zie je rechts een tafel met desinfecterende handgel. 

Je wordt vriendelijk verzocht om voordat je verder loopt je handen te ontsmetten.


Probeer zoveel mogelijk precies op tijd te komen, zodat je niet in de gang hoeft te wachten. 

Ik open zelf de deur.

We geven elkaar geen hand.

Neem zo weinig mogelijk spullen mee en stop de spullen die noodzakelijk zijn in jas of tas en hang 
deze aan de kapstok. (Dus geen sleutels of telefoon neerleggen).

Raak in de praktijk zo weinig mogelijk aan.


We zullen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, maar tijdens de behandeling zal dat niet 
gaan. Mondmaskers zijn niet verplicht. Mocht je hier wel de voorkeur aan geven, dan kan dat. 
Geeft dit dan zelf vooraf aan. 
Tijdens de behandeling zullen we zo weinig mogelijk spreken om het risico op besmetting zo klein 
mogelijk te houden.


Was of ontsmet ook na de behandeling je handen. Je kunt dit doen in het toilet of met de handgel 
bij de ingang.


Na elke behandeling worden, zoals gebruikelijk, alle handdoeken het beschermhoes van de 
massagestoel vervangen.

Tevens worden alle contactpunten en -oppervlakten gedesinfecteerd.


Toilet 
Het verzoek is om toiletbezoek zoveel mogelijk te vermijden.

Het toilet moet na elk gebruik schoongemaakt worden. 

Omdat ik in een verzamelgebouw zit, heb ik geen zicht op het gedrag van andere bezoekers.

Mocht je toch gebruik willen maken van het toilet, geef dit dan even aan.  

Dan zorg ik dat de deurklinken en toilet voor- en na toiletgebruik gereinigd worden.


Disclaimer: ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan 
dat u besmet raakt in de praktijk of de weg hier naartoe. Met het maken van een afspraak gaat u 
accoord met dit risico.  1
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