Geachte heer / mevrouw,

Zoals u weet, zijn wij als zorgverlener verplicht een triage uit te voeren vóór het werken in
de praktijk, om het risico van besmetting met Covid 19 zo klein mogelijk te maken.
We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze
gezond zijn. Vandaar deze Covid-19 Triage-vragenlijst:
1. Heeft u nu Corona? Ja/Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja/Nee
3. Heeft u of een van uw huisgenoten nu 1 of meerdere van de volgende verschijnselen? Ja/Nee
o
o
o
o
o
o
o
o

Hoesten, kuchen of niezen
Koorts (38°C of hoger)
Kortademigheid
(neus)verkoudheid, of loopneus
Keelpijn
Onbekende hoofdpijn
Onbekende moeheid
Onbekende diarree of buikklachten

4. Heeft u of een van uw huisgenoten 1 of meerdere bovenstaande verschijnselen in de afgelopen 10
dagen gehad? Ja/Nee
Wanneer u ( en evt. het kind dat met u meekomt) alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, bent u
van harte welkom in de praktijk op het afgesproken tijdstip.
Zo niet, neem dan telefonisch contact met mij op (tel. 026 3618839).

Aanvullende maatregelen in onze praktijk
Wat vragen we van u?
Algemeen geldt:
o U heeft geen van bovengenoemde verschijnselen, ik zelf ook niet.
o Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, bij ons binnen.
o Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan vóór de
afspraak telefonisch contact op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan. (tel.
026 3618839)
o Neemt u a.u.b. zelf een grote handdoek of hoeslaken mee voor over de
behandelbank.

o
o
o
o

We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
We dragen beiden een mondkapje.
Betaling vindt plaats via pin.
Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsredenen zullen wij uiteraard niet in
rekening brengen.

We hopen op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later of anders
plaatsvindt dan u had gehoopt.
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