Corona Gedragsregels voor cliënten
die de diëtist van Eet-Wijzer bezoeken

Voor uw gezondheid en van uw omgeving vragen we u rekening te houden met het volgende:
BLIJF THUIS als:
X U of 1 van uw huisgenoten Corona heeft
X U korter dan 2 weken geleden genezen bent van Corona
X U niest, hoest, keelpijn heeft, verkouden bent, benauwd bent of koorts heeft
X U korter dan 2 weken geleden teruggekomen bent uit een (vakantie-)gebied waarvoor een
rood of oranje reisadvies geldt vanwege Corona
Uw consult zal dan worden omgezet naar een (beeld)belconsult
- Ook als u het gewoon nog niet prettig of angstig vind om naar het gezondheidscentrum te
komen kan het consult worden omgezet naar een (beeld)belconsult.
- Draag een mondkapje binnen het gezondheidscentrum. Het kapje mag af tijdens het gesprek in de
spreekkamer.
- Het gesprek tussen ons vindt plaats met een plexiglasscherm tussen ons en houden we
zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
- Kom 2 tot maximaal 5 minuten voor aanvang van uw afspraak om wachten in de
wachtkamer te voorkomen. Ben u er eerder, wacht dan buiten of in de auto
- Kom zoveel mogelijk alleen. Bij een kind (tot 16 jaar) mag er maximaal 1 ouder mee (geen
broertjes/zusjes of andere familieleden dus).
- Stuur zoveel mogelijk digitaal vantevoren documenten op, bv de verwijsbrief , lab uitslagen
en eetdagboek
- Speelgoed en tijdschriften/folders ed worden weggehaald in de centra; neem evt. zelf wat te
spelen mee voor uw kind
- Het is de bedoeling dat u uzelf weegt op de weegschaal in de spreekkamer bij de diëtist
en het getal wat op de display verschijnt aan de diëtist doorgeeft. Bij een kind doet de
ouder dat en die kan bij het kind ook de lengte meten.
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij vertrek (NB in ieder gezondheidscentrum
staat desinfecterende handgel in de hal bij binnenkomst).
- Na ieder bezoek worden contactpunten zoals de weegschaal, deurklinken, bureau ,
armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk.
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