Cliënten protocol m.b.t. Corona

Dieetistopsport

Beste cliënten van Dieetistopsport,
Fijn dat we u (weer) in de praktijk mogen ontvangen. Op dit moment gelden er nog steeds
maatregelen vanuit het RIVM, de overheid en ook onze beroepsvereniging. Dieetistopsport houdt zich
hier strikt aan. Hieronder kunt u lezen welke maatregelen Dieetistopsport heeft genomen.

In verband met de vakantie periode.
Bent u de afgelopen 2 weken in een gebied geweest wat volgens de RIVM als oranje of rood
is aangeduid en u heeft een afspraak op de praktijklocatie, dan dient u dit tijdig aan te geven
telefonisch of per mail. Uw afspraak kan dan omgezet worden naar een telefonische
afspraak.

De maatregelen die Dieetistopsport heeft genomen zijn:
-

De diëtisten van Dieetistopsport schudden geen handen, maar begroeten u met een
glimlach;
Wij maken oppervlaktes, zoals tafels, stoelen, deurklinken en mogelijke gebruikte materialen
na elk bezoek schoon met desinfecterende middelen;
Het toilet is i.v.m. de hygiëne maatregelen afgesloten. Gelieve voor uw komst thuis naar het
toilet gaan
Er is geen mogelijkheid tot het gebruik maken van drinken op de locaties, wanneer u hier
behoefte aan heeft dient u dit zelf mee te nemen.
U komt alleen op uw afspraak en op de afgesproken tijd naar de praktijk. Indien u wordt
gebracht verzoeken wij de chauffeur/begeleider buiten op u te laten wachten;
Om het contact met andere cliënten te minimaliseren hebben wij onze agenda’s aangepast.
U dient maximaal 2minuten voorafgaand aan het consult in de wachtkamer aanwezig te
zijn. Bent u te vroeg? Dan kunt u buiten het gebouw wachten. Kom a.u.b. niet te laat op uw
afspraak!

Dieetistopsport vraagt u uw afspraak tijdig af te zeggen OF telefonisch door te laten
gaan indien u de vragen hieronder met het antwoord JA kan beantwoorden:
o
o
o
o

Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:
neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona
vastgesteld?

Ondanks dat Dieetistopsport gaat opschalen met het spreekuur vanaf 20 mei 2020, kan het
zijn dat uw afspraak ook na 20 mei nog steeds telefonisch is. Hou hiervoor uw e-mail of
telefoon goed in de gaten. U krijgt altijd bericht hierover van uw diëtist.
Wanneer u hierover vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen via de e-mail
info@dieetistopsport.nl of telefonisch 06-40047987. Bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groenten het Dieetistopsport team

