Veilig naar de logopedist. Dat doe je zo.
Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rondom het Corona-virus mogen en willen wij graag de
logopedische behandelingen op de praktijk weer langzaam (!) gaan opstarten. Uiteraard hanteren wij hierbij
maatregelen om veilig te kunnen werken en de verspreiding van het virus te voorkomen.
We maken voorlopig nog steeds zoveel mogelijk afspraken op afstand, via de telefoon of een videoverbinding.
Als het echter voor de zorg van u of uw kind noodzakelijk is, én dit ook veilig en verantwoord kan, plannen we
wel een behandeling in de praktijk. Uw logopedist zal met u de mogelijkheden bespreken.
LET OP: De afspraak op de praktijk kan niet doorgaan als u of uw kind:
 één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of
benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
 de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) heeft gehad;
 huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten heeft;
 er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.
De afspraak kan, indien gewenst, omgezet worden in een online afspraak.
Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:
 Kom het liefst alleen (als dat mogelijk is).
 Kom op tijd voor uw afspraak, maar zorg dat u niet te lang in de wachtruimte hoeft te wachten.
 Was uw (en uw kinds) handen direct bij binnenkomst in de centrale keuken. Was de handen ook na de
afspraak.
 Gebruik de aangegeven wachtzones. Houd uw kind bij u.
 We schudden geen handen.
 Hoest en nies in de elleboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna direct weg.
 Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 Het gebruik van de wc willen we voor uw en onze veiligheid zoveel mogelijk beperken en we willen u
daarom verzoeken deze niet te gebruiken. Ga dus thuis nog even naar de wc!
 Om hygiënische redenen zijn het leesmateriaal en het speelgoed tijdelijk weggehaald. Neem daarom
zelf iets te lezen of te spelen mee van huis.
 Ook willen we u vragen in principe geen koffie/thee/water te pakken op de praktijk. Neemt u dus zelf
wat te drinken en evt. een snackje mee van huis.
 Helaas kunnen er geen ouders/begeleiders mee de behandelruimte in. Zij worden verzocht in de
wachtruimte te wachten.
 Houd er rekening mee dat de afspraak 20 minuten duurt. De logopedist heeft tijd nodig om te
administreren en de praktijk weer schoon te maken voor de volgende afspraak.
 Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
Aan het begin van de dag en na elke behandeling wordt de kamer gedesinfecteerd en geventileerd. Als het
nodig is, maakt de logopedist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen.
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