KOM NIET bij 1 x JA antwoord Bel/mail/app de afspraak af.
Genoemde symptomen in de afgelopen 48 uur meld z.s.m.
Op de dag van afspraak graag voor 9:00 uur afmelden d.m.v. Whatsapp.
ook bij milde klachten.
O JA: Is er sprake van Hoest/Keelpijn/Niezen/tranende ogen en/of verkoudheid.
O JA: Is er sprake van Benauwdheid of longontsteking.
O JA: Verlies van Geur en smaak
O JA: Is er sprake van Koorts/ verhoging.
O JA: Rare rood/paarse blauwe plekken op de huid.
O JA: bent u de laatste 14 dagen in contact geweest met een bewezen Corona (CoVid19) patient.
O JA: Heeft u CoVid-19 zelf gehad korter dan 14 dagen geleden. Vastgesteld door
laboratorium test.
O JA: Heeft uw huisgenoot - Partner - gezinslid last van hierboven genoemde klachten
de laatste 14 dagen.
O JA: Bent in thuis isolatie geweest omdat u in contact bent geweest met een bewezen
Covid-19 .
* Bij twijfel neem in alle tijden contact op dan overleggen we samen.
Dit scheelt dat u onverwacht een rekening van gereserveerde tijd krijgt.
✓ Duur van een afspraak is 30 minuten. Heeft u veel eelt, dikke nagel of een
ingroeiende nagel(s) neem vooraf contact op.
✓ Kom maximaal 5 minuten eerder dan kan u de hygiëne maatregelen treffen voordat u
de salon betreedt.
✓ Kom zeker niet te laat dit gaat van de behandeltijd af.
✓ Was de voeten grondig. Vuilen voeten worden niet behandelt.
✓ Tempratuur u zelf.
✓ Verwijder nagellak, dit doe ik niet.
✓ Trek iets warms aan, i.v.m. luchten kan het fris zijn in de salon
✓ Wacht buiten tot ik u naar binnen roep, Slechts 1 persoon mag mee in de salon,
komt u met zijn tweeën wacht 1 persoon buiten of in de auto.
✓ Lees alle aanplak brieven in de tuin.
✓ Hou 1,5 meter afstand.
✓ Betaling alleen per pin / contactloos.

Ik hoop u in goede gezondheid te mogen ontmoeten op de geplande afspraak en de voeten
weer blij te maken.
Tot ziens,
Simone Versteeg

Tel 06-19848496 / Email: afspraken@medischevoetzorg-svpedicure.nl

PS: bent u diabeet dan ontvangt u nog een bijlage met aanvullende triage deze is
opgemaakt door de branchevereniging NvvP podotherapie diabetische voet.

