De nieuwe normaal in de praktijk.
Het zat eraan te komen, maar nu dan officieel groen licht voor alle contactberoepen,
waaronder ook acupunctuur.
Heel fijn deze versoepeling van de maatregelen. Zowel voor onze patiënten, die het nodig
hebben, maar ook voor de acupuncturisten, die van hun werk houden.
Vanaf maandag 11 mei is het weer mogelijk om behandeld te worden.
Om een afspraak te maken kunt u mij benaderen op nr. 0649857891, of per mail
artsacupunctuur1@gmail.com.
De beroepsvereniging NVA heeft een protocol opgesteld om veilig en verantwoord te
werken in de acupunctuurpraktijk ten tijde van COVID-19.
Naast de algemeen voor iedereen geldende maatregelen zoals handen wassen, hoesten
in de elleboog, 1,5mtr afstand houden en geen handen schudden zijn met name de
volgende maatregelen van kracht binnen een acupunctuurbehandeling.
Voor de patiënt:
* U moet uw eigen badlaken/handdoeken meebrengen om de behandelbank mee af te
dekken en deze na de behandeling ook weer mee naar huis nemen.
* Blijf thuis en ziek uit bij klachten van de bovenste luchtwegen. Gemaakte afspraken
kunnen kosteloos geannuleerd worden bij klachten lijkend op COVID-19 infectie.
* Kom bij voorkeur alleen.
* Laat horloges, ringen en andere sieraden thuis.
* Kom op tijd en niet meer dan 5 minuten te vroeg, wacht eventueel buiten of in de auto.
* Probeer toiletgebruik in de praktijk te voorkomen.
* Was de handen voordat u van huis gaat en in de praktijk nogmaals.
* Raak in de praktijk zo min mogelijk aan.
* Bent u 70 jaar of ouder, dan plan ik (indien mogelijk) voor u de eerste afspraak van die
dag.
Voor de behandelaar:
* Adequate schoonmaak en ventilatie van de behandelruimte.
* Afspraken ruim inplannen zodat patiënten elkaar zo min mogelijk treffen.
* Tijdens het grootste deel van het consult zal de 1,5mtr. richtlijn toegepast worden,
behalve bij de korte tijd nodig voor pols/ tongdiagnose en het aanprikken en wegnemen
van de naalden.
Ik zal alles in het werk stellen om u een zo veilig en verantwoord mogelijke behandeling te
bieden.
Met vriendelijke groet,
Marie José Arts

