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HYGIENE PROTOCOL VOLGENS RICHTLIJNEN RIVM EN KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI
Ook ik dien mij te houden aan de richtlijnen gesteld door het RIVM en mijn
beroepsvereniging Ergotherapie voor de face -to-face consulten, waarbij ik gebruik maak van
Triage voorafgaand aan deze consulten volgens o.a. het Kwaliteitsregister Paramedici. Het is
belangrijk dat wij samen de regels volgen en onze verantwoordelijkheid daarin nemen.
De vragen staan op bladzijde 3.
Ik verwacht dat iedereen hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en de vragen naar
eer en geweten beantwoorden. De ingevulde formulieren bewaar ik bij uw dossier.
Indien gewenst kunnen consulten ook online plaatsvinden.
Ik heb de afgelopen periode veel ervaring online op kunnen doen met het coachen, het
begeleiden van re-integratie in werk en privé, alsmede het begeleiden van ouders van
kinderen met sensorische integratie problematiek en ouders van pubers via beeldbellen.
De geleverde consulten zijn allemaal naar tevredenheid en ik krijg dan ook hele leuke en
positieve reacties. Deze manier van behandelen blijf ik ook na de Coronacrisis aanbieden.
Regels voor binnentreden van de praktijkruimte:
•

Het al dan niet dragen van een mondkapje bij betreden van de binnenruimte is
afhankelijk van de dan gelden maatregelen van de regering.

•

U wordt gevraagd om de handen te reinigen met de daarvoor bestemde handgel.
Deze vindt u bij de ingang. Informatie over reinigen zie hieronder.
De deur en deurklink worden zowel vooraf als na elk bezoek gereinigd.
Uw jas kunt u ophangen aan de kapstok. Deze kapstok wordt ook vooraf en na elk
bezoek gereinigd.
U kunt plaats nemen in de wachtkamer, deze wordt na elke bezoek gereinigd of,
U kunt direct doorlopen naar de praktijkruimte en plaats nemen op de aangewezen
stoel (deze wordt ook na elk bezoek gereinigd).
Wij schudden geen handen.
Wij blijven indien mogelijk netjes op 1,5 meter afstand. Het consult kan dan
plaatsvinden.
Wanneer het consult is afgerond kunt u de ruimte verlaten, waarbij ik op gepaste
afstand van u zal blijven.
Tussen de consulten is ruim tijd gepland om geen andere cliënten tegen te komen en
de onderdelen te reinigen.
Voor de Energetische Behandeling kan ik niet op 1,5 meter blijven en maak ik gebruik
van een mondkapje en indien nodig een beschermende hoofdkap en zorg ik dat alle
sieraden zijn afgedaan en de handen nogmaals schoon worden gemaakt.

•
•
•
•
•
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Wilt u de volgende vragen beantwoorden en deze meenemen naar het consult:

o

Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:
neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38℃)?

*
Ja/nee

o

Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?

Ja/nee

o

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? Ja/nee

o

Heeft uw huisgenoten/gezinsleden de afgelopen24 uur klachten (COVID-19
symptomen) gehad.

Ja/nee

o

Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona
vastgesteld?

Ja/nee

*doorhalen wat niet van toepassing is
Ik heb de vragen naar eer en geweten beantwoord en neem hierbij mijn eigen
verantwoordelijkheid.
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