
CORONA-Protocol HAPSIS 

• Wij hebben de behandelkamer voor u gereinigd 

 
• Wij openen de deur voor u, stappen opzij,  

laten u binnen en sluiten de deur weer voor u.  
U hoeft de klink niet aan te raken. 
  

• Nog steeds geven wij u geen hand 

maar wij ontvangen u wel met een glimlach 

 

 

 
• Wij wassen onze handen met zeep en  

drogen ze af met papier en  

gooien het papier weg in de prullenbak 

 

 
 

 

WIJ    VRAGEN    U    HETZELFDE    TE    DOEN 
De sessie vangt aan 

 

• Na de sessie openen wij de deur voor u, stappen 
opzij en geven u de ruimte de praktijk weer te 
verlaten. U hoeft de klink weer niet aan te raken  

 
 

• Wij reinigen de behandelkamer 
 

• U verlaat zo snel mogelijk weer het pand  
 

               



ZO GAAN WIJ TE WERK: 

• Nog steeds geven wij u geen hand maar ontvangen u wel met een glimlach 😊 

• Wij plannen de afspraken met een tussentijd van 15 minuten, zodat u elkaar niet hoeft tegen te komen in de 
wachtruimte 
NB: er is GEEN ruimte tot uitlopen, daar zijn we streng op, omdat het reinigen gereed moet zijn voor de volgende 
afspraak 

• Wij reinigen de behandelruimte na en voor iedere nieuwe afspraak (deurklinken, stoelen, oefenmateriaal, 
behandelbank, aangeraakte spullen) 

• Wij wassen onze handen voor, (tijdens) en na de behandeling 

• Wij vullen onderstaande vragenlijst in, naar waarheid in. Elke dag opnieuw! 

• Wij wassen onze handen nadat we u hebben binnen gelaten 

• Wij vragen u: Was uw handen bij binnenkomst (en verlaten van de praktijk) 

• Wij vragen u: Breng uw eigen flesje water of beker (daar kunt u koffie of thee in krijgen van ons) mee 

• Wij vragen u: Breng uw eigen BADLAKEN (groot genoeg om de gehele behandelbank mee te bedekken) mee 

• Wij vragen u: Kom NIET te vroeg!  

• Wij vragen u: Verlaat zo snel mogelijk na uw behandeling de praktijk  

• Wij vragen u: Maak GEEN gebruik van het toilet (daar is geen toezicht op hygiëne!) 

• Wij vragen u: Vul elke afspraak opnieuw en vooraf(!) onderstaande vragenlijst in 
 

 
Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid of beantwoordt u een van onderstaande vragen met “JA”, dan 
verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren, bij voorkeur per email. 
 

• Heeft u nu corona? 

• Heeft een van uw gezinsleden/huisgenoten nu corona? 

• Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van corona?  

• Heeft u een of meerder van de volgende symptomen? 
o Verkoudheid 
o Niezen 
o Hoesten 

o Keelpijn 
o Benauwdheid 
o Koorts (meer dan 38⁰C) 

• Heeft een van uw gezinsleden/huisgenoten een of meerder van boven genoemde symptomen? 

• Bent u nu in thuisisolatie? 

• Is uw thuis isolatie korter dan twee weken geleden opgeheven?  

• Woont u in een verpleeghuis, instelling of woongroep met mensen uit een risicogroep? 
 
Ook als u klachten heeft met betrekking tot hooikoorts, dan vragen wij u de afspraak te annuleren. Dit omdat voor 
buitenstaanders niet duidelijk is of dat de klachten samenhangen met hooikoorts of met het coronavirus, wij vragen u 
daar uw begrip voor. 
  
Wij proberen de afspraken zo veel als mogelijk te spreiden en strenger op te letten dat we niet uitlopen waardoor u 
elkaar niet tegen hoeft te komen in de wachtruimte. Echter zijn we niet de enige die van deze wachtruimte gebruik 
maken en kan het zijn dat er toch andere wachtende zijn.  

Geef       elkaar        de          ruimte  ! 

 
 

 


