7 punten protocol ter preventie van Covid -19.
Intrium neemt de volgende maatregelen om jou en onszelf te beschermen tegen het corona virus.
Daar waar nodig kan de begeleiding ook als e-coaching worden aangeboden. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om de natuur in te gaan waarbij rekening wordt gehouden met 1,5 meter afstand.
1. Krijg je kort voor je afspraak ziekteverschijnselen als koorts, luchtwegklachten, hoesten,
niezen of kortademigheid? Je afspraak kan dan niet doorgaan, maar waar mogelijk kunnen
we deze begeleidingsafspraak online of per telefoon voortzetten.
Checklist:
•
•

Heb je nu of in de afgelopen 14 dagen koorts gehad?
Heb je nu of in de afgelopen 14 dagen luchtwegproblemen gehad zoals hoesten of
benauwdheid?
•
Ben je de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand die positief is getest
op het coronavirus?
Als je één van deze vragen met ‘Ja’ beantwoord, dan moeten we je afspraak verplaatsen.
Je kunt ook de afspraak kosteloos annuleren en later een nieuwe afspraak inplannen.
2. Als je binnen komt tref je geen andere cliënten aan, we nemen extra tijd tussen de
afspraken, zodat je elkaar niet tegenkomt. Ook staat er een raam open voor de ventilatie.
Mocht er wel een ander cliënt aanwezig zijn in de gespreksruimte, blijf dan even in de auto
of buiten wachten tot de cliënt naar buiten komt.
3. De handvaten van de buitendeuren en van het toilet en van de tussendeur worden na
vertrek van elke cliënt afgenomen met een desinfecterend middel. Dat geldt eveneens voor
de tafel en de stoelleuningen en voor het toilet.
4. Bij binnenkomst is er gelegenheid je handen te wassen. Of gebruik te maken van een
desinfecterende handgel.
5. Wij begroeten elkaar op afstand en geven elkaar geen hand.
6. Tijdens ons consult zitten we anderhalve meter uit elkaar en raken elkaar niet aan.
7. Voor je vertrekt is er gelegenheid uw handen te wassen en/ of te behandelen met een
desinfecterende gel.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Mieke Segaar
Intrium

