COVID-19 BELEID

Geachte heer/mevrouw,
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft het COVID-19 virus ervoor gezorgd dat veel sectoren hun
deuren tijdelijk zijn gaan sluiten of alleen onder strikte voorwaarden door kunnen gaan.
Wij als VATAN kliniek nemen uiteraard strenge maatregelen omtrent onze
werkzaamheden en attenderen u erop het volgende rustig door te lezen en tijdens uw
bezoek hieraan te houden. Alvast bedankt en van harte welkom!
Advies van het personeel opvolgen.
Onze medewerkers hebben instructies gekregen om u door het proces te begeleiden. U
dient hiervoor de instructies van het personeel op te volgen.
Aankomst
Bij aankomst bij de kliniek gaat er maximaal 1 iemand naar binnen om aan te melden bij
de receptie. U rekent van tevoren af en vervolgens krijgt u de papieren mee om dit in te
vullen. De rest volgt vanzelf.
Houd u rekening met onderstaande adviezen en feiten:
Advies
Heeft u of iemand in uw huishouden koorts, hoest- en niesklachten? U dient dan thuis te
blijven en de afspraak liefst 48 uur van tevoren af te bellen.
Goede handhygiëne door bij binnenkomst eerst handen te wassen.
Mogelijke hoest of nies in de elleboog.
Geef geen handen.
Ons personeel heeft geheel beschermende kleding aan, hierbij geld, tijdens de
behandeling zelf, de 1,5 meter regel dus niet.
Feiten
Kortdurende contacten rondom de balie zijn vergelijkbaar met contacten in het openbare
leven. Hier moet men zich ook houden aan de 1,5 meter afstand regel.
Beleid rondom het COVID-19 virus is aan voortdurende verandering onderhevig. VATAN
kliniek volgt hierin het beleid van het RIVM.
Bij veranderingen in bovenstaand beleid, ontvangt u bericht.
Hartelijke groeten en tot ziens,
Drs. M.S. Genco
CEO VATAN kliniek B.V.
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