Huisregels in verband met corona vanaf 11 mei 2020
Vanaf 11 mei zijn behandelingen in mijn praktijk weer toegestaan. Om dit veilig en verantwoord te
doen heb ik onderstaande regels opgesteld, conform de Leidraad Infectiepreventie Covid-19
(behandelprotocol de CAM sector).
Zo zorg ik voor zoveel mogelijk veiligheid voor jou en voor mij. Bij het maken van een afspraak
verklaar je je akkoord met deze huisregels.

•

De behandeling kan alleen doorgaan als zowel ik, als jij (als onze huisgenoten) geen klachten
hebben die mogelijk wijzen op een corona-besmetting (zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn,
niezen en koorts). Dit checken we zowel bij het maken van de afspraak als voorafgaand aan
de behandeling.

•

Je mag een afspraak altijd kosteloos annuleren als je je op het moment van de afspraak niet
goed genoeg voelt.

•

Zorg ervoor dat je niet eerder dan 5 minuten voor de geplande tijd aanwezig bent.

•

Behalve tijdens de massage, blijven we zoveel als mogelijk op 1,5 meter afstand van elkaar.

•

We schudden geen handen bij de begroeting of bij het afscheid.

•

Ik wil je vragen zo min mogelijk spullen mee te nemen en wat noodzakelijk is in je jas of tas te
stoppen.

•

Neem alsjeblieft je eigen waterflesje mee, als je dat prettig vindt.

•

Ik vraag je bij binnenkomst om eerst je handen te wassen.

•

Ik was mijn handen voor en na elke massage.

•

Ik zal tussen de behandelingen door alle oppervlakken in de praktijkruimte goed reinigen en
de ruimte ventileren. Ik maak dan ook de entree, het toilet en de trapleuning schoon.

•

Indien gewenst kunnen jij en/of ik tijdens de massage een mondkapje dragen. Het is niet
voorgeschreven, maar geef het vooraf aan als je je daar prettiger bij voelt.

•

Betaling is per factuur achteraf. Ik accepteer geen contante betalingen.

Disclaimer: Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan, hoe gering ook, dat je
besmet raakt in de praktijk, of op weg er naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit
risico.
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