RICHTLIJNEN VOOR HET
GEBRUIK VAN DE LOCATIES

De wachtzaal is gesloten.
Aan cliënten wordt gevraagd buiten te
wachten als ze te vroeg aankomen en
op het afspraakuur aan te bellen.
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We werken enkel in voldoende grote
lokalen en/of lokalen die verlucht
kunnen worden.

Elk lokaal wordt na elke afspraak
ontsmet met desinfecterende spray
-

De stoelen
Het bijzettafeltje
De deurklinken van de
ruimte
De deurklinken van de
buitendeur, de deurbel
en de parlofoon
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Het toilet wordt na elk gebruik
ontsmet.
Cliënten gebruiken het toilet
enkel indien dit dringend
noodzakelijk is.
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Gebruikt materiaal (bvb bij
diagnostiek) wordt ondergedompeld
in water met detol en met papieren
handdoeken afgedroogd na elk
gebruik

Er worden geen tissue boxen gebruikt
in de ruimtes
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Cliënten brengen hun eigen zakdoek
mee en nemen die ook mee terug
naar huis.
Cliënten zonder zakdoek krijgen een
plastic zakje met wat tissues en
nemen het volledige zakje mee naar
huis

Schrijfmateriaal wordt niet gedeeld.
Elke medewerker brengt zijn eigen pen
mee en neemt deze ook mee naar huis.
Als cliënten willen noteren brengen ze
hun eigen pen en papier mee.
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Bij vertrek uit de locatie ontsmet de
medewerker alles wat aangeraakt werd
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Cliënten en medewerkers krijgen
alleen flesjes water
- Cliënten nemen het flesje mee
naar huis na de sessie
- Medewerkers mogen hun
flesje in de afgesloten
vuilnisbak deponeren

RICHTLIJNEN VOOR DE
MEDEWERKER EN DE CLIËNT

Je blijft thuis als
- Je je ziek voelt
- Je koorts hebt
- Je hoest of niest
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Je hanteert altijd minimum 1,5 m
tussen jezelf en de andere persoon
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De medewerker en de cliënt dragen
een (eigen mee te brengen)
mondmasker. Een beperkte voorraad
mondmaskers is voorzien in de
praktijkruimte.

Iedere medewerker en iedere
cliënt ontsmet de handen bij het
binnenkomen. Handgel is voorzien
aan de inkom.
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Voor en na elke afspraak wast elke
medewerker grondig de handen

