
Om ieders veiligheid te waarborgen houd ik me zoveel mogelijk aan de adviezen van het RIVM. 

Graag wil ik je vragen om de onderstaande tekst goed door te lezen:

 Blijf thuis indien jij of een van je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts 
of griepachtige verschijnselen. 

 Neem zo min mogelijk spullen mee en stop de spullen die noodzakelijk zijn weg in je tas of 
jaszak.

 Wel is het handig warme sokken of sloffen mee te nemen.

 Voordat je naar de praktijkruimte gaat, wil ik je vragen om je handen te desinfecteren.

 Voor de behandeling was ik mijn handen met zeep en gebruik ik direct voor de behandeling 
de desinfectiegel die op het tafeltje in de praktijk staat. Bij massages gebruik ik olie. De olie 
is geen leefomgeving voor het coronavirus.

 De stoelen waar we voor en na de behandeling op zitten, staan 1,5 meter uit elkaar.

 Nies of hoest in een papieren zakdoekje (aanwezig) en gooi deze in het bakje naast de tafel. 
Na niezen of hoesten de desinfectiegel gebruiken.

 Je hoeft bij mij geen mondkapje te dragen. Ik draag deze tijdens de behandeling wel.

 Bij iedere behandeling gebruik ik schone handdoeken en een schoon hoeslaken die op 60 gr. 
gewassen zijn.

 Tijdens de behandeling /massage zelf praten we zo min mogelijk.

 Na ieder bezoek maak ik contactpunten zoals deurklinken, deurbel, trapleuning, 
armleuningen van stoelen en andere oppervlakten in de gang en praktijkruimte schoon.

 Ik heb extra veel tijd ingepland tussen 2 afspraken om de ruimte goed te kunnen 
schoonmaken en te ventileren.

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet 
raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het komen naar de afspraak ga je akkoord met dit 
risico.

Mocht je nog vragen hebben, mail me dan gerust!


