Beste cliënt,
Gelukkig mag ik je blijven ontvangen, maar omdat het Covid-19 nog steeds
actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld
voor jouw en mijn veiligheid. Wil je deze lezen en respecteren.
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Neem een laken of matrashoes, een dekentje en een handdoek mee.
Maak als het kan geen gebruik van het toilet in het pand Plan B. Als je
gebruik wilt maken van het toilet dan krijg je van mij desinfecterende
doekjes.
Neem zo min mogelijk spullen mee en stop jouw spullen die noodzakelijk
zijn, weg in de tas of jaszak zoals sieraden en horloge;
In de hal van de 3e verdieping, bij het grote raam, is een keukentje.
Daar heb ik een mand, met spulletjes zoals zeep en papieren doekjes,
staan om handen te wassen. Maak hier svp gebruik van bij aankomst en
vertrek. In het zitje bij mijn praktijk staat desinfecterende lotion.
Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met
desinfecterende zeep;
Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken
schoongemaakt met desinfecterend schoonmaakmiddel. Raak zo min
mogelijk aan in de praktijk;
Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage)
waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de
daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd;
Blijf thuis wanneer je of een van jouw gezinsleden symptomen hebben
van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Neem contact
met mij op om dit te bespreken.
Kom zoveel mogelijk alleen. Een van beide ouders kan uiteraard met hun
kind (tot 16 jaar) meekomen;
Tijdens de behandeling draag ik tijdens een mondkapje;
Per dag bezoeken maximaal 4 clienten mijn praktijk. Na een consult lucht
ik de ruimte.

Hartelijke groet,
Leon Baltussen
https://www.shiatsupraktijkleonneke.nl
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