Gouda, 18 december 2021
Beste patiënt,
De regels rondom het coronavirus zijn wederom aangescherpt. Omdat wij onder de medische contactberoepen
vallen blijven wij open. Tevens zijn onze openingstijden ongewijzigd. Hierdoor zullen de afspraken die na 17 uur
gepland staan doorgaan.
Wel zullen wij het beleid volgen dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote
zekerheid weten dat zij gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken
wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.
• Heeft u nu corona?
• Hebben uw huisgenoten/gezinsleden nu corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid of koorts (hoger dan 38 graden)?
• Hebben uw huisgenoten/gezinsleden één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid,
niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (hoger dan 38 graden)?
• Bent u in thuisquarantaine?
Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u vragen
bij het betreden en het verlaten van de praktijk uw handen te desinfecteren met de aanwezige handalcohol.
Wij verzoeken u daarna om uw gezicht en zaken zoals uw mobiele telefoon niet meer aan te raken. Op dit
moment is het niet mogelijk om van onze tandenpoetsruimte gebruik te maken.
Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Verlaat na de behandeling de praktijk.
• In onze wachtkamer wordt u verzocht een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden.
Wij zullen u ontvangen met een Glimlach! maar niet de hand schudden. Voor sommige behandelingen zullen
we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden wij ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in
Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
Graag tot ziens in de praktijk!

Met vriendelijke groet,
D.R. (Rik) van Vulpen
Praktijkhouder

