Corona
Maatregelen

MAATREGELEN

COVID-19
Clinic63 is geopend voor medisch
cosmetische behandelingen. In het kader
van de landelijke maatregelen mogen
contactberoepen met een medische
indicatie blijven behandelen indien de
zorgverlener in alle met het Coronavirus
benodigde hygiënische vereiste in acht
neemt. Hierdoor heeft Clinic63 Corona
maatregelen opgesteld om de zorg voor
onze cliënten door te laten gaan op een
veilige en verantwoorde manier.
In dit bestand zult u lezen wat voor een
maatregelen Clinic63 heeft genomen, zowel
in verzorging, inrichting als voor het
personeel en voor u als client.
Bij vragen kunt u contact opnemen via
e-mail : info@clinic63.nl of bellen naar
+31 (0) 880 157 100.

CLIENTEN
MAATREGELEN

Corona vragen
Wanneer u een afspraak maakt bij Clinic63
wordt u 24 uur voor uw afspraak opgebeld.
Er worden dan enkele Corona vragen aan u
gesteld. Deze vragen dient u naar waarheid
te beantwoorden. De antwoorden van de
vragen worden in het systeem genoteerd.
Dit zijn de volgende Corona vragen:
Vraag 1.
Heeft u momenteel Corona?
Vraag 2.
Heeft u momenteel huisgenoten met
Corona?
Vraag 3.
Bent u genezen van Corona korter dan twee
weken geleden?
Vraag 4.
Heeft u last van klachten zoals hoesten,
keelpijn, benauwdheid, koorts, verkoudheid
of diarree?

Vraag 5.
Heeft een van uw huisgenoten een van
deze klachten?
Vraag 6,
Bent u momenteel in thuis isolatie?
Vraag 7.
Bent u verder gezond en voelt u zich verder
gezond?
Alleen komen
U dient alleen op uw afspraak te komen.
Alleen wanneer u een afspraak heeft mag u
de kliniek betreden. Begeleiders dienen
buiten te wachten.
1,5 meter afstand
In de kliniek hanteren wij de 1,5 meter
afstand regel waar mogelijk is. Aangezien
de arts of huidtherapeut binnen de 1,5
meter dienen te komen om een
behandeling uit te voeren is dit niet altijd
mogelijk maar deze maatregel wordt zo
veel mogelijk gehanteerd.
Geen handen schudden
Binnen de kliniek geldt het beleid dat er
geen handen worden geschud.
Mondkapjes plicht
In de kliniek bent u verplicht om bij binnen
treding een mondkapje te dragen.

Handen desinfecteren
Bij binnenkomst wordt er gevraagd om uw
handen te desinfecteren bij de receptie.
Toilet gebruik
Er is helaas geen toilet gebruik meer
mogelijk voor cliënten, alleen bij hoge
nood wordt een uitzondering gemaakt.
Eet/drink gelegenheid
Helaas mogen wij u vanwege de Corona
maatregelen geen drink of etensware meer
aanbieden.
Tijdschriften en boeken
Helaas is Clinic63 genoodzaakt om alle
tijdschriften, folders e.d. te verwijderen.
Hierdoor zal dit niet zoals u gewend bent
aanwezig zijn.
Op tijd
U dient op tijd op uw afspraak te komen,
zeker niet te laat want dan heeft u de kans
dat de afspraak niet door kan gaan. Weet u
op voorhand al dat u te laat komt? Neem
dan contact op zodat we kunnen kijken
naar een oplossing. Kom niet te vroeg,
maximaal 5 minuten tenzij anders is
afgesproken.
Voorkeur pinbetalingen
De voorkeur is om met pin te betalen, het
is wel mogelijk om contant te betalen.

MEDEWERKERS
MAATREGELEN

Mondkapjes plicht
Alle medewerkers dragen een mondkapje in
de kliniek.
Veiligheidsmaatregelen
Artsen en huidtherapeuten dragen extra
beschermingsmiddelen zoals een
mondkapje, handschoenen en veilige
kleding. Daarnaast beschikken zij over
infectie preventie kennis die wordt
toegepast.
Hygiene maatregelen
De kliniek wordt dagelijks gereinigd.
Daarnaast heeft Clinic63 extra hygiene
maatregelen getroffen. Zo worden
oppervlaktes extra gedesinfecteerd met
alcohol of desinfecteermiddelen.
Geen handen schudden
Alle medewerkers van Clinic63 schudden
geen handen en hanteren zo veel mogelijk
de 1,5 meter maatregel.

Handen desinfecteren
Voor en na iedere cliënt worden de handen
gedesinfecteerd van de artsen en
huidtherapeuten.
1,5 meter maatregel
In de kliniek wordt de 1,5 meter maatregel
zo veel mogelijk nagestreefd. In de
wachtkamer wordt een maximum aan
wachtende cliënten gehanteerd met genoeg
ruimte. Alle medewerkers dienen deze
maatregel zo veel mogelijk in acht te
nemen, tijdens het behandelen zal dit
afwijken omdat de behandeling anders niet
uitgevoerd kan worden.
Plexiglas
Iedere balie van Clinic63 beschikt over
plexiglas. De medewerkers dragen een
mondkapje maar tijdens het aanmelden en
afrekenen zorgt dit voor een extra
scheiding tussen de cliënt en de
medewerker.
Gezondheidscheck
Alle medewerkers worden dagelijks
gemonitord op gezondheid en klachten. Zo
bent u er als cliënt verzekerd van dat alle
medewerkers die aanwezig zijn in de
kliniek gezond en klachtenvrij zijn.

