
CORONA PROTOCOL
Uitgangspunten:
De masseur heeft zelf geen ziekteverschijnselen en blijft zich houden aan de RIVM-richtlijnen.
Deze leidraad dient een veilige omgeving te bieden voor de cliënt en de masseur. Mochten er
nieuwe richtlijnen komen dan volgen wij die op.
 
De afspraken worden, zoals altijd, zo gepland dat de gasten elkaar niet tegenkomen en de ruimtes 
en massagetafel na iedere behandeling schoongemaakt en gedesinfecteerd worden. De behandel-
kamer zal na iedere massage geventileerd en uiteraard alle handdoeken verwisseld worden.
 
Voorlopig zullen er geen hotstone massages worden uitgevoerd.
 
We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond 
zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. U kunt voorlopig 
geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de 
RIVM.
 
Wanneer u een afspraak maakt, vindt een triage plaats op basis van informatie en criteria
van de RIVM. De cliënt moet expliciet worden bevraagd naar klachten die kunnen wijzen op
Covid-19-besmetting. Op basis van deze triage wordt een indeling gemaakt:

 ● Cliënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM.
 ● Cliënt heeft verschijnselen die kunnen duiden op Corona. Of heeft huisgenoten die 
    klachten hebben.
 ● Cliënt behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft (minimaal 48 uur) géén van
    onderstaande genoemde verschijnselen.

Op basis van deze indeling wordt een overweging gemaakt om een gast wel of niet te
behandelen.
 
Hieronder een verdere uitwerking van deze indeling;

 1. Cliënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
     Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar 
 en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
 ● afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 ● chronische hartaandoeningen
 ● diabetes mellitus (suikerziekte)
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 ● ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 ● verminderde weerstand tegen infecties:
     - door medicatie voor auto-immuunziekten
     - na orgaantransplantatie
    - bij hematologische aandoeningen (bloedziekten)
     - bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor
      behandeling nodig is
     - bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten

Gevolg: uitstel van behandeling

2. Cliënt of huisgenoot heeft één van de onderstaande verschijnselen:
 ● (neus)verkoudheid
 ●  hoesten, kuchen of niezen
 ● loopneus
 ● keelpijn
 ● verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
 ● kortademigheid
 ● hoofdpijn
 ● branderige ogen
 ● moeheid
 ● je ziek voelen
 ● diarree

Gevolg: uitstel van behandeling
 
3. Cliënt behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft (minimaal 48 uur) géén van
bovengenoemde verschijnselen. Deze cliënten kunnen behandeld worden,
met inachtneming van aantal maatregelen:
 
 ● Wanneer er tussen het maken van de afspraak en de afspraak datum verschijnselen 
  optreden dan wordt de afspraak geannuleerd.
 ● Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak 
  telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.
  Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard niet in 
  rekening brengen.
 ● De cliënten desinfecteren de handen bij binnenkomst met een handalcohol.
 ● De betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling (contactloos) of b.v. een Tikkie.

Voor actuele berichtgeving van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu);
klik hier om naar de site van het RIVM te gaan.


