
Protocol ivm Corona

Regels mbt behandelingen:
1. De cliënt komt alleen naar de praktijk
2. Ik als behandelaar zal tijdens de behandelingen een mondkapje dragen.
3. Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt. Als deze wel wordt gebruikt zal deze volgens de

richtlijnen van het RIVM worden gereinigd.
4. Behandeltafel zal voorzien zijn van een schone hoes.
5. Het hoofdkussen zal voorzien zijn van een schone doek.
6. Bij het maken van een afspraak zal er een gezondheids-check worden gedaan.
7. De cliënt blijft thuis bij gezondheidsklachten die kunnen wijzen op Corona.
8. De cliënt blijft thuis als huisgenoten gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op

Corona.
9. De cliënt mag kosteloos last-minute de afspraak afzeggen.
10. Ik ontvang geen cliënten als ik gezondheidsklachten heb die kunnen wijzen op Corona.
11. Ik ontvang geen cliënten als mijn huisgenoten gezondheidsklachten hebben die kunnen

wijzen op Corona.
12. Naast de cliënt en ik zullen er geen andere personen in de behandelruimte aanwezig zijn.
13. Tussen de behandelingen door en aan het einde van de dag worden de contactpunten

gereinigd. Denk aan deurknoppen, armleuningen, tafeloppervlakken, pinautomaat,
trapleuningen, deurbel, etc.

Regels mbt cursussen:
1. Afhankelijk van de locatie wordt het max aantal deelnemers bepaalt ivm de te bewaren

afstand tot elkaar.
2. Buiten de oefeningen om wordt 1,5 m afstand bewaard van elkaar.
3. Behandeltafels zullen voorzien zijn van een schone hoes.
4. De hoofdkussens zullen voorzien zijn van een schone doek en wisselen per persoon.
5. Tijdens de oefeningen zullen er mondkapjes gedragen worden.(Deze worden versterkt)
6. Voor deelname zal er een gezondheids-check worden gedaan.
7. De cursist blijft thuis bij gezondheidsklachten die kunnen wijzen op Corona.
8. De cursist blijft thuis als huisgenoten gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op

Corona.
9. De cursus mag kosteloos worden doorgeschoven naar een andere cursusdatum als punt 7 of

8 aan de orde is.
10. Ik ontvang geen cursisten als ik gezondheidsklachten heb die kunnen wijzen op Corona.
11. Ik ontvang geen cursisten als mijn huisgenoten gezondheidsklachten hebben die kunnen

wijzen op Corona.
12. Als ik genoodzaakt ben de cursus te annuleren zal deze doorgeschoven worden naar een

later moment.
13. Tussen de oefeningen door moeten de handen gereinigd worden.
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