UPDATE 5 OKTOBER 2020

Geachte heer/mevrouw,
Er zijn weer een aantal aanpassingen in onze praktijk met betrekking tot de COVID-19 regels.
Bij binnenkomst dient u bij elk bezoek, dus ook als u meerdere malen per week behandeld wordt op de
afdeling fysiotherapie, een gezondheidscheck in te vullen. Dit gaat via een QR code die u met de camera
van uw mobiele telefoon kunt scannen. Indien u niet in het bezit bent van een mobiele telefoon of tegen
problemen aanloopt, bent u verplicht zich te melden bij de receptioniste voordat u het pand betreedt.
Wij hebben binnen het VMC geen mondkapjesplicht. Indien u zelf graag gebruik maakt van een
mondkapje dan is dit uiteraard geen probleem.
Graag willen wij u attenderen op de overige afspraken die gelden binnen het VMC:
 U komt niet naar het VMC indien u symptomen heeft van:
o verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
o hoesten
o verhoging of koorts
o benauwdheid
o smaak- en/of reukverlies (zonder neusverstopping)
 U komt niet naar het VMC indien u een huisgenoot/partner heeft met een bewezen of verdachte
COVID-19;
 Bij binnenkomst moet u de handen desinfecteren bij de receptie, dit ook bij gebruik van de
koffieautomaat en gebruik van fitnesapparatuur;
 U mag geen extra bezoek meenemen tenzij u minderjarig of mindervalide bent;
 Er kan indien nodig gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en de douches mits de 1,5
meter afstand gehandhaafd wordt. Gezien de grootte van de kleedkamers heeft het de voorkeur
om thuis om te kleden en te douchen;
 De uitgang van het VMC is verplaatst naar beneden.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de praktijk 0343-499285 of per email smc@knvb.nl
Wij hopen u in goede gezondheid te mogen ontvangen.
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