Corona update bij de kinderoefentherapie (11 jan 2021)
Tijdens de huidige lock-down mogen wij, paramedici, het
behandeltraject in de praktijk voort zetten.
Wij doen ons uiterste best om een mogelijke overdracht van het
Corona virus zo veel mogelijk te beperken.
Daarom vragen wij u het volgende:
• Heeft uw kind de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de
volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak?
• Heeft uw kind of een gezinslid op dit moment koorts en/of
benauwdheidsklachten?
• Heeft uw kind of een gezinslid het coronavirus gehad (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
• Heeft uw kind of uzelf een gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heeft uw kind korter dan 10 dagen geleden contact gehad
met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
• Is uw kind of het gezin in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
• Is uw kind of een gezinslid de afgelopen 10 dagen in een code oranje gebied
geweest?
Als u op één van bovenstaande vragen ja kunt antwoorden, neemt u dan
contact met ons op of zeg de afspraak af.
De wachtkamer:
In de wachtkamer vragen wij ouders om een mondkapje te dragen en zoveel
mogelijk buiten te wachten of een ommetje te maken, om dan kort voor de
eindtijd weer aanwezig te zijn.
- Hou zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand van elkaar.
- Graag 1 min. voor de afspraak arriveren, zodat er zo min mogelijk mensen
tegelijk in de wachtkamer aanwezig zijn.
- Graag gebruik maken van de desinfecterende lotion/
alcohol vooraf aan de oefentherapie.
- Graag alleen 1 ouder die het kind begeleidt naar de
oefentherapie.
- Als u buiten kunt wachten of een ommetje kunt maken
heel graag.

Als u de oefentherapie behandeling voor uw kind graag online wenst voort te
zetten, stuurt u de desbetreffende therapeut dan een bericht, sms of e-mail. Dan
plannen we een tijdstip en krijgt u een uitnodiging via Google-meet voor het
videobellen. Dit kan via de laptop, tablet of telefoon.

Tot ziens in de praktijk of online.
Met vriendelijke groet,
Merel, Robin en Samantha.

