
Voorschriften bij openen van de praktijk in de corona periode


De praktijk is weer open. De behandelingen worden geleidelijk weer hervat. Wij werken met 
beschermingsmaatregelen en aanpassingen ter bescherming van u en de behandelaar.  
Voor het maken van een afspraak bel 06 53106162 of mail via gerbrand@echo-adfysio.nl 
indien u verkoudheidsklachten heeft zal de behandeling worden uitgesteld. 


De onderstaande maatregelen en adviezen zijn van kracht bij het hervatten van de behandeling.


• de behandeling kan alleen doorgaan indien u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft of 
als een van de gezinsleden deze klachten heeft. 


• ( symptomen passend bij covit-19 besmetting neusverkoudheid, hoesten, kuchen of 
niezen, loopneus, keelpijn, verhoging tot 38 graden of koorts, kortademig, moeheid, 
hoofdpijn, slijmvliesontstekingen, je ziek voelen. zowel in uw eigen belang als in het belang 
van anderen.


Heeft u op alle onderstaande vragen een duidelijke NEE, dan kan kunt u een afspraak maken voor 
vervolg van de behandeling.


J / N  	 Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of 

	 hoesten of  benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

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

J / N	 Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

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


• De wachtkamer is ingericht op het 1,5 meter voorschrift

• Er ligt geen lectuur in de wachtkamer. 

• Komt u alleen, en neem maximaal 5 minuten voor aanvang plaats in de wachtkamer.

• wordt u gebracht, laat uw chauffeur dan in de auto wachten.

• Laat geen kinderen wachten in de wachtkamer.

• Indien er iemand met u mee komt ivm de communicatie, (tolk) overleg dit voorafgaand 

telefonisch met de therapeut.

• komt u stipt op tijd (niet te vroeg) behandelingen zullen optijd starten en stopen om de 

contactduur te beperken.

• wast u uw handen bij binnenkomst van het gebouw. een dispenser staat bij de ingang.

• we geven geen handen.

• hoesten in de elleboog.

• de therapeut gebruikt persoonlijke bescherming middelen binnen de 1,5 m afstand. 

mondkapje, bril en handschenen.

• het praten wordt beperkt tot het hoognodige om verspreiding via condensdruppeltjes te 

beperken.

• afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch of per e mail gemaakt.

• neemt u zelf een handdoek of badlaken mee.

• geef in uw bericht duidelijk aan met welke therapeut u een afspraak wil maken.


met vriendelijke groet

Gerbrand van der Doorn

mailto:gerbrand@echo-adfysio.nl

