CORONAMAATREGELEN
Wanneer je aan onderstaande voorwaarden voldoet, mag je zeker fysiek langskomen.
LEES DIT DUS ZEKER OP VOORHAND ZORGVULDIG
Voorwaarden:
•

Je vertoont geen symptomen die mogelijks kunnen gelinkt worden aan COVID.

•

Je bent voorzichtig in de nabijheid van anderen en in het navolgen van de door overheid
bepaalde maatregelen.

•

Mensen in de zorgsector en/of mensen die in contact zijn geweest met iemand die
(vermoedelijk) positief testte, kunnen een negatieve zelftest of PCR test voorleggen.

•

Wanneer je COVID hebt gehad, ben je zeker meer dan 3 weken volledig genezen
verklaard en heb je dus ook een herstelcertificaat die je eventueel kan voorleggen.

•

Je bent niet naar het buitenland in een oranje of rode zone geweest. Indien wel kan je
een negatieve zelftest of PCR test voorleggen.

➔ Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet en je niet tenminste 24u op voorhand hebt
afgezegd, wordt de sessie alsnog online gegeven en dus aangerekend (behalve bij een eerste
sessie).

Last but not least zijn er volgende veiligheidsmaatregelingen om iedereens veiligheid te
garanderen.
•

Was zeker je handen voor je naar de praktijk komt.

•

Als je binnenkomt, heb je de mogelijkheid om je handen te ontsmetten.

•

Gelieve de trapleuning én de klinken NIET aan te raken (alsook zo min mogelijk andere
dingen).

•

Ga zeker ook eens naar toilet voor je komt. Je kan hier niet meer naar toilet gaan.

•

We kunnen jullie jammer genoeg niet iets te drinken aanbieden, dus neem een flesje water
mee, mocht je dat graag willen.

•

Zoals sommigen al weten is de therapiekamer op de 1ste verdieping zo geïnstalleerd dat we
meer dan 1,5 meter van elkaar zitten. De kamers worden regelmatig verlucht en ontsmet.

•

Je kan niet meer binnen wachten en er is ook geen wachtzaal aanwezig. Kom dus aub niet
een x aantal minuten te vroeg, want dan blijf je jammer genoeg buiten staan voor de
resterende tijd.

•

Gelieve een maskertje aan te doen wanneer je binnenkomt. Je mag het afdoenwanneer je
neerzit in de therapieruimte.

Ps: naar de psycholoog gaan is en blijft een essentiële verplaatsing.

Alvast bedankt voor jullie begrip en inzet,
Zoë Goedertier

