
Preventiemaatregelen  i.v.m. Corona 
 
1.Probeer stipt op uw afspraak aanwezig te zijn 
 
   Er werd een parlofoon geplaatst links van de voordeur. U belt aan en wacht tot  
   iemand van ons u te woord staat waarna we u binnen laten. Indien er iemand voor  
   u is die zich wil aanmelden blijft u best even in de wagen of buiten wachten  
   alvorens uzelf aan te melden. 
 
2. Indien u ziek bent of koorts hebt dient u dit dadelijk te melden. Wij zijn verplicht om  
    u de toegang te ontzeggen en u door te verwijzen. 
 

3. U wordt verwacht een mondmasker te dragen, dit mag een zelfgemaakt  
    mondmasker zijn. 
 
4. Bij het binnenkomen dient u de handen te ontsmetten met ontsmettingsvloeistof 
    die in de wachtkamer naast de deur staat. De secretaresse begeleidt u vervolgens 
    naar de behandelkamer. Indien u het toilet wil gebruiken dient u dit te melden  
    zodat alles nadien kan ontsmet worden. U wacht alleszins tot u verder begeleid  
    wordt naar de behandelkamer. 
 
5. Indien mogelijk brengt u zelf handdoeken en een hoofdkussentje mee voor op de  
    behandelingstafel. U vervoert deze best in een plastic zak. 
    De behandeltafels worden na iedere patiënt ontsmet, net zoals de stoel die zich in  
    de behandelingskamer bevindt. 
 
6. Beperk het praten tijdens de behandeling tot essentiële zaken.  We verzoeken u  
    om niet te blijven napraten, dit om zoveel mogelijk ons afsprakenschema stipt te 
    volgen zodat we de social distancing kunnen respecteren. Na de behandeling 
    wacht u tot de secretaresse u zal begeleiden om een volgende afspraak te maken,  
    af te rekenen en u vervolgens naar buiten te begeleiden.  
 
7.  Gelieve met de kaart of smartphone te betalen. De bankautomaat wordt na ieder 
     gebruik ontsmet. Voor betaling met smartphone kan u op voorhand de payconiq  
     app installeren en hier eenvoudig betalen door de code te scannen. Super  
     eenvoudig en op die manier hoeft u niets aan te raken.   
 
Al deze maatregelen houden in dat we noodzakelijkerwijze het aantal behandelingen 
per dag zullen moeten beperken hetgeen mogelijks kan leiden tot langere 
wachttijden. Veiligheid primeert nu, we rekenen op uw medewerking en danken u 
alvast voor uw begrip! 
 
Johan, Annie, Ann, Charlotte en Scarlett 
 


