Ergotherapie
Re-integratie
Werkplekonderzoek

CORONA PROTOCOL ERGO & ARBEID
Maandag 18 mei pakken wij het face to face contact weer op. Bestaande cliënten worden persoonlijk
op de hoogte gebracht door hun eigen behandelaar. Uitzondering hierop zijn mensen die kwetsbaar
zijn volgens de richtlijn van het RIVM (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen) en/of
cliënten die aangegeven zelf op te zien tegen een bezoek op de praktijk. Zij worden met videoconsult
behandeld.
Uiteraard hebben wij de noodzakelijke maatregelen getroffen, zodat wij de behandelingen op een
verantwoorde en veilige wijze kunnen hervatten. Dit doen wij aan de hand van de adviezen en
informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM.
Uitgangspunten:
•
•
•

Wij werken zo veilig mogelijk. Gezondheid staat voorop;
Wij houden/creëren 1,5 meter afstand;
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Welke maatregelen zijn getroffen?
Cliënten zijn bij een face to face bezoek van te voren op de hoogte gesteld van de genomen en de te
nemen maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal 5 min. van te voren op afspraak aanwezig te zijn;
Het pand na de afspraak direct te verlaten;
Waar mogelijk geen gebruik te maken van het toilet;
Bij klachten van hoesten, niezen, verhoging thuis te blijven en de afspraak te annuleren of
om zetten naar een videoconsult;
Bij klachten van anderen de directe omgeving thuis te blijven en de afspraak te annuleren of
om te zetten naar een videoconsult;
Bij klachten van de behandelaar of mensen in diens omgeving zal de afspraak omgezet
worden naar een videoconsult.
Bij binnenkomst van het pand dient de cliënt de handen te desinfecteren. Er staat een
dispenser die gebruikt dient te worden met de ellenboog;
De lift met maximaal 2 personen betreden. Dit staat ook op A4 aangegeven bij de lift.
In de wachtkamer is de mogelijkheid om 1,5 meter afstand van elkaar te houden gecreëerd;
Er wordt gevraagd alleen te komen;
Er worden geen handen gegeven;
Eventueel zelf een flesje water mee te nemen er wordt geen koffie of thee geschonken;

ERGO & ARBEID
www.ergoenarbeid.nl

• Bezuidenhoutseweg 187 c, Unit 7-8
2594 AH Den Haag

• Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer

KvK
BTW
IBAN

60935588
NL001699230B23
NL79 INGB 0006 5137 97

Aangesloten bij Ergotherapie Nederland en het Kwaliteitsregister Paramedici
De algemene voorwaarden (zie website) zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten
Ergo & Arbeid

Ergotherapie
Re-integratie
Werkplekonderzoek

•
•
•
•

De cliënt wordt uit de wachtkamer opgehaald en na de afspraak uit de kamer begeleidt zodat
de behandelaar de deur kan openen en sluiten;
Het tafeloppervlak en de armleuningen worden na elk consult schoon gemaakt;
Tevens worden twee maal per dag de deurkrukken en armleuningen in de wachtkamer
schoongemaakt;
Er wordt geen materiaal op papier meegegeven, alles zal per mail worden verstuurd.

Wij zullen ten alle tijden de gezondheid van onze cliënten en onszelf in acht nemen.
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