*** Corona maatregelen ***
Het Paramedisch Centrum Den Hoorn is weer open voor reguliere cliëntenzorg.
Het Nederlands beleid wordt door de overheid en het RIVM bepaald en is erop gericht om het virus
maximaal te controleren. Hierbij worden kwetsbare groepen zo veel mogelijk beschermd. Het beleid
dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid
weten dat ze niet besmet zijn met het coronavirus.
Als u daarom op één van de volgende vragen “ja” moet beantwoorden dan verzoeken wij u om niet
naar de praktijk te komen, maar ons te bellen of te e-mailen.
Een telefonisch consult behoort dan tot de mogelijkheden.
Telefoon:
E-mail:
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015-261 74 07
info@pc-denhoorn.nl

De vragen zijn:
Heeft u nu corona? Heeft u nu huisgenoten of gezinsleden met corona?
Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 380 C)?
Heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze symptomen?
Als u een afspraak heeft en naar de praktijk komt verzoeken wij u:
Een groot badlaken en een handdoek mee te nemen.
Na binnenkomst van de praktijk uw handen direct te desinfecteren bij de tafel in de gang.
Uw jas bij u te houden en mee te nemen naar de behandelkamer.
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te
bewaren.
Niet te vroeg te komen, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen te zijn.
Alléén naar uw afspraak te komen, indien strikt noodzakelijk mag er maximaal 1 ouder of
begeleider meekomen.
De praktijk na uw behandeling zo spoedig te verlaten.
Geen gebruik te maken van het toilet. Deze is dan ook afgesloten.
Wij zullen een mondmasker, handschoenen en een witte jas dragen.
Dit doen wij voor uw en onze veiligheid.
De medewerkers van het Paramedisch Centrum Den Hoorn.

