Geachte heer/mevrouw,
We hebben u uitgenodigd en ingepland voor een van onze spreekuren op locatie!
Vanwege de coronamaatregelen hanteren wij strikte richtlijnen waarvan wij u hierbij op de
hoogte stellen. Wij verzoeken u in verband met uw en onze veiligheid hier rekening mee te houden.
Alvast dank hiervoor!

Mogelijk ziekteverschijnselen?
Als een van onderstaande situaties aan de orde is, is het verboden om naar het spreekuur te komen.
We verzoeken u dan om af te melden via telefoon 088 229 8080 of info@argonaut.nl
•
•
•

Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of
hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

We willen u informeren dat deze strikte eisen ook gelden voor onze artsen en andere professionals!

Kom alleen en houd anderhalve meter afstand
Om zoveel mogelijk drukte te voorkomen verzoeken wij u om alleen te komen en in de wachtkamer
en spreekkamer anderhalve meter afstand te houden. In kleinere spreekkamers zullen wij gebruik
maken van plexiglas tussenschermen.

Hygiëne maatregelen
Voor het spreekuur willen wij graag dat u goed uw handen heeft gewassen, ook de arts zal dat doen.
Er worden geen handen geschud en de arts zal u voorgaan naar de spreekkamer en voor u de deur
openen en sluiten.
Indien het nodig is dat de arts u moet onderzoeken dan zal de arts conform de richtlijnen van RIVM
en onze beroepsvereniging afhankelijk van het onderzoek besluiten dat hij een mondkapje op zal
doen.

Hoest-, nies- en snuithygiëne
Wellicht en ten overvloede wijzen we u nog op het volgende:
• Hoest/nies met een afgewend gezicht.
• Hoest/nies met een papieren zakdoek/tissue voor de mond of, indien er een papieren
zakdoek/tissue ontbreekt, in de elleboogplooi.
• Gebruik een papieren zakdoek/tissue bij het snuiten van de neus.
• Gebruik een papieren zakdoek/tissue eenmalig en gooi deze na gebruik direct weg.
• Hierna steeds handenwassen!
Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag, anders tot ziens op het spreekuur.

