Maatregelen en informatie omtrent Covid-19
Update: december 2020 (ABC gebouw)
December:
Naar aanleiding van de strengere Covid-19 maatregelen is het belangrijk dat logopedisten extra
alert zijn op de veiligheidsvoorschriften om besmetting te voorkomen.
Maandagavond maakte premier Rutte bekend dat Nederland t/m 19 januari in lockdown gaat.
Logopedie is echter een cruciaal beroep en logopedisten staan op de lijst van uitgezonderde
contactberoepen, dat betekent dat logopediepraktijken zijn uitgezonderd van het verbod en niet
hoeven te sluiten.
U – als volwassene – bent vrij om één van de onderstaande acties te ondernemen als u dat prettig
vind:
•
•
•
•

Een mondkapje dragen in de behandelruimte;
Een mondkapje dragen tijdens het wachten in de wachtkamer;
Overwegen om de behandeling op afstand – digitaal – plaats te laten vinden.
Aangeven bij de logopedist dat u als ouder/begeleider liever buiten wacht.

Op de laatste pagina nieuws voor cliënten die recent in het buitenland zijn geweest.
Logopedie is een vitaal beroep en mijn praktijk is daarom gedurende de Covid-19 situatie gewoon
open. Ik houd mij daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en mijn beroepsvereniging. Ik volg het
protocol voor de paramedische beroepen.
– Alle logopedische zorg kan weer in de praktijk worden gegeven. Digitale zorg (beeldbellen of
telefonisch) is in overleg mogelijk.
– Heeft u of een gezinslid specifieke klachten die gerelateerd kunnen worden aan Covid-19, zoals
verkoudheid, hoesten, keelpijn, niezen, benauwdheid of koorts, dan zal de logopedische
behandeling in de locatie van de praktijk niet kunnen plaatsvinden. In dat geval behandel ik door
gebruik te maken van digitale middelen.
– Als ik, of één van mijn gezinsleden, bovenstaande klachten heeft behandel ik uitsluitend digitaal.
– Ik neem nieuwe cliënten aan.
– Heeft u Covid-19 of klachten die erop lijken en u heeft logopedische hulp nodig omdat er anders
onomkeerbare schade aan uw gezondheid kan optreden; dan is het mogelijk om u thuis te
behandelen, waarbij ik volledige bescherming zal dragen.
Bij behandeling in mijn praktijkruimte in het ABC-gebouw, hanteer ik onderstaande regels.
ABC-Gebouw
1

1. Bij binnenkomst bij de hoofdingang dient iedere bezoeker zijn of haar handen te
ontsmetten. Hiervoor is een faciliteit bij de hoofdingang gecreëerd.
2. Het dringende advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, tijdens de verplaatsing
door de gangen, de in- en uitloop van koffiecorners, enzovoort;
3. Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bv. op een werkplek, of in
een behandelruimte;
4. Medewerkers/huurders zorgen zelf dat ze over mondkapjes beschikken. Nu in heel
Nederland het dringende advies geldt om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen, is het
normaal om deze standaard in eigen bezit te hebben;
5. Aan bezoekers die geen mondkapje bij zich hebben, worden mondkapjes beschikbaar
gesteld bij de receptie;
6. De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op
alle plaatsen waar deze al van toepassing was.
7. Wij verwachten de mondkapjes voor bezoekers die geen mondkapje bij zich hebben
maandag 2 november beschikbaar te hebben, vanaf dan zal dus iedereen een mondkapje
moeten dragen.
8. Bij binnenkomst in de kantine wordt u gewezen op de 1,5 meter afstand. De kantine is ruim
genoeg om deze afstand ook daadwerkelijk te realiseren.
9. Het koffieautomaat en de tafels in de kantine worden meerdere keren per dag gereinigd.
10.Deurklinken krijgen een speciale ontsmettingsbehandeling en worden meerdere keren per
dag gereinigd.
Logopediepraktijk
1. Bij binnenkomst geef ik geen hand maar u bent van harte welkom!
2. Indien het mogelijk is om geen broertje(s) en/of zusje(s) mee naar de praktijk te nemen, zou ik
dat erg op prijs stellen.
Mocht het toch nodig zijn: graag zelf iets ter vermaak mee te nemen i.v.m. de hygiëne of samen
wachten in de wachtkamer.
3. Tijdens de behandeling zitten volwassenen op 1,5 meter afstand van mij. Als uw kind logopedie
krijgt zit hij/zij op minimaal 50 cm afstand van mij (of er hangt een scherm).
4. De adviezen van het RIVM m.b.t. hoesten/kuchen/niezen in de elleboog gelden ook in de
praktijk.
5. Na elke cliënt reinig ik het tafeloppervlak, stoelleuningen, deurklinken en het behandel2

materiaal.
6. LET OP: als u of uw kind verkouden is of hoest of koorts heeft zal de logopedische behandeling
in de praktijk niet doorgaan maar plaatsvinden via de digitale weg.
7. Tijdens de behandeling van volwassenen kunnen er oefeningen zijn waarbij wij wel dichterbij
elkaar moeten staan, of waarbij (hand)contact nodig is. Dan zal ik wegwerp handschoenen
dragen.
** Bedankt voor uw begrip **

Gezondheidsklachten na Covid-19?
Stemklachten: https://www.youtube.com/watch?v=26uDCWTqjPI
Op vakantie in het buitenland geweest? Voor u gelden onderstaande richtlijnen:
Bent u in een land of gebied geweest die nu (of in de afgelopen 2 weken) oranje of rood gekleurd
is, dan vindt de logopedische behandeling de eerste 2 weken digitaal plaats.
Geef dit alstublieft aan mij door zodat ik de behandeling zo goed mogelijk aan kan laten sluiten.
Hieronder de link om uw vakantiebestemming op te zoeken.
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/vragen-enantwoorden-reisadviezen-coronavirus
Uiteraard gelden de reeds bekende richtlijnen m.b.t. klachten van uzelf of uw huisgenoten ook nog
steeds.
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