
 

HYGIENEMAATREGELEN VOETZORGEIBERGEN COVID-19 

U staat gepland voor een bezoek aan mijn praktijk. Graag wil ik voor aanvang een aantal zaken met u 

doornemen voor de veiligheid van ons allebei. We leven nog steeds in het Corona tijdperk en het is 

van belang dat u en ik ons houden aan de maatregelen die getroffen zijn in de praktijk. 

Vanuit onze brancheorganisatie zijn er protocollen opgesteld om u zo veilig mogelijk te helpen.  

Ten eerste komt u NIET naar de praktijk wanneer bij u de volgende klachten van dien zijn: 

• Verkoudheidsklachten ( hoesten of benauwdheid) al dan niet met koorts 

• Last heeft van een loopneus 

• Last heeft van keelpijn 

• Last heeft van reuk-en/of smaakverlies 

• Een gezinslid 1 van deze verschijnselen vertoond.  

• Extreme vermoeidheid die u voordien niet had 

Ik verzoek u om ALLEEN naar mijn praktijk te komen.  Eventuele begeleiding kan ik helaas niet 

toelaten.  Ik mag maar 1 persoon in mijn ruimte toelaten. Mocht u perse een begeleider nodig 

hebben dan wacht deze op de stoel bij de praktijkruimte. Laat deze een eigen tijdschrift of iets 

meenemen. Dit is NIET (meer) aanwezig in de wachtruimte. Heeft uw begeleider 1 van de klachten 

die hierboven gemeld staan, wilt u dan iemand anders vragen om u naar mijn praktijk te brengen? 

Zonodig de afspraak kosteloos verzetten. 

Kom maximaal 5 minuten eerder op de afgesproken tijd. Neem plaats op de stoel bij de 

praktijkruimte.  

In de praktijk staat een handdesinfectans die u voordat u plaats neemt gebruikt om uw handen 

hiermee te desinfecteren. Behoort u tot een risicogroep dan kan ik u een mondmasker aanbieden. 

Deze hebt u zelf meegenomen of u koopt deze bij mij in de praktijk voor €1,- per mondmasker.  

Betalingen geschieden zoveel mogelijk per pin. Mijn pinapparaat is zo ingesteld dat u voor een hoger 

bedrag contactloos pinnen kunt. Per factuur kan alleen bij klanten die al langer in de praktijk komen. 

Met vriendelijke groeten: 

Ursela Vogt 

 



 

 


