
 

 

Almere 10 oktober 2020 

Beste ouders, cliënten 

Omdat we nog steeds te maken hebben met maatregelen rondom corona, ontvangt u 

hierbij nog een keer de regels van onze praktijk. Wij hopen op uw begrip , maar moeten 

ons ook houden aan de regels van het RIVM. Uiteraard om zo min mogelijk kans op 

besmetting te hebben.  

Maar ook wij lopen kans op boetes als er te veel mensen tegelijkertijd in de ruimte 

aanwezig zijn of er te weinig afstand is. 

Onze corona regels: 

 U komt op de afgesproken tijd naar de praktijk. Niet eerder en niet later. 

 U mag geen broertjes of zusjes meenemen, omdat er dan teveel mensen binnen 

zijn. 

 De wachtruimte mag nog steeds niet gebruikt worden.  De wc en de keuken ook 

niet. 

 U komt alleen met uw kind en gaat mee naar binnen voor de  behandeling. 

 De logopedist zal zorg dragen voor een stoel op gepaste afstand in de 

behandelkamer. 

 Bij binnenkomst wast u uw handen en die van uw kind met het desinfectiemiddel. 

 Bij verkoudheidsklachten van uw kind (hoesten) of van uzelf of een ander 

gezinslid, kunt u bellen om te overleggen of u mag komen. Als dat niet kan, doen 

we de  behandeling  online. Het zou in verband met de voorbereiding wel fijn zijn 

als u dat op tijd aangeeft. 

 Wij hebben in de praktijk beschermingsmiddelen als: schermen, handschoenen en 

face shields. Dit kan worden gebruikt door de logopedist. 

 Wij vragen u afstand te houden tot de logopedist. 

 Wij vragen u afstand te houden tot anderen in het halletje van Danswijk en Haven 

en elkaar daar niet te passeren.  

 Wij vragen u binnen een mondkapje te dragen. 

Helaas mogen we nog geen handen geven aan volwassenen, maar een warme groet 

kunnen we natuurlijk altijd realiseren. Samen komen we er wel uit. 
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