Covid 19 –Infectiepreventie maatregelen in onze praktijk.
Via deze weg wil ik u graag informeren over de maatregelen die het Haags Kunstogen Laboratorium
neemt in verband met het Covid-19 virus.
We hebben de eerste weken van de Covid-19 uitbraak het aantal behandelingen tot een minimum
beperkt en zijn dit nu langzaamaan weer aan het uitbreiden met een aangepaste behandelagenda.
Hierdoor zorgen wij ervoor dat er zo min mogelijk contact is in de praktijk tussen de verschillende
bezoekers. En laten wij alleen mensen toe die geen covid-19 klachten vertonen.
Zo zorgen wij er samen voor dat uw bezoek aan de praktijk zo veilig mogelijk is en verdere
verspreiding van het virus wordt voorkomen.
Hierbij nemen wij de richtlijnen van het RIVM als leidraad. Wij verwachten ook van u zich aan deze
richtlijnen te houden. (zie ook www.RIVM.nl of www.rijksoverheid/ corona)
Zo geldt:
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38 graden Celsius)?
• Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met één van deze symptomen?
Indien op een van deze vragen het antwoord 'ja' is, dan is het verstandig eerst met ons te overleggen
of uw afspraak in verband met uw gezondheidssituatie en eventuele klachten door kan gaan. Dit
geldt uiteraard ook voor onze teamleden.
Onze maatregelen om uw bezoek goed te laten verlopen zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•

Er kan slechts een beperkt aantal mensen in de wachtkamer aanwezig zijn. Het kan zijn dat
we u vragen om familie of kennissen buiten de praktijk te laten wachten.
Iedereen dient zich te houden aan de 1,5 meter afstand. Contact tussen personen wordt
zoveel mogelijk vermeden.
Alle oppervlakten van de wachtkamer, spreekkamer, WC en deurklinken worden extra
schoon gemaakt. (Naast onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen.)
Ons team draagt extra beschermende materialen.
Er zullen zo min mogelijk personeelsleden tijdens de behandeling in de kamers aanwezig zijn.
Wij zullen genoodzaakt zijn uw prothese vaker op te sturen of op een later tijdstip te
overhandigen.

Nog enkele extra aanwijzingen:
•
•
•

Kom op de afgesproken tijd, liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
Probeer met zo min mogelijk personen naar uw afspraak te komen, indien noodzakelijk mag
een partner, ouder of begeleider uiteraard nog gewoon meekomen.
Volg de aanwijzingen van ons team op.

Wij verwelkomen u graag voor een bezoek aan het Haags Kunstogen Laboratorium! Wij kunnen u
helaas niet de hand schudden, maar voelt u zich welkom.
Heeft u nog vragen, zijn er onduidelijkheden of wilt u een afspraak maken, neem gerust telefonisch
contact met ons op! 070 345 12 93.
Samen lossen we dit op!
Axel Franken

