Corona checklist

Alle patiënten kunnen de benodigde zorg bij Revalis blijven krijgen, waar mogelijk op afstand (via videobellen).
Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsverenigingen.
Om te bepalen of u behandeld kunt worden op locatie of online vragen wij u de volgende vragen te
beantwoorden:
Datum:
Naam:
Geboortedatum:
Reden Bezoek:
Behandeling / Diagnostiek / Overig
Vul de volgende vragen omtrent mogelijk risico op het Coronavirus in door
een kruisje te plaatsen onder Ja of Nee:
Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de
volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk
of smaak?
Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

JA (Risico)

NEE
(geen risico)

Online
(middels
videobellen)

Op locatie
(Bij Revalis)

Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit
in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met
deze huisgenoot/het gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het coronavirus is vastgesteld?
Ben je de afgelopen 10 dagen in een code oranje gebied op vakantie
geweest?
Behandeling vindt plaats ->

Zijn er 1 van bovenstaande vragen met “Ja” aangevinkt dan wordt uw behandeling voor de komende 10
dagen Online voortgezet. U kunt bij de receptionist vragen om een instructieformulier.
Indien u alle vragen met “Nee” heeft geantwoord, houd dan binnen Revalis de volgende maatregelen in
acht:
•
•

•
•
•

Vanaf 14 oktober 2020 bent u verplicht een mondkapje te dragen. Kom zoveel mogelijk alleen naar
de Revalis.
Om niet te veel mensen tegelijk in onze wachtkamer te hebben, verzoeken wij u maximaal 5 minuten
van te voren binnen te komen. Elke behandelaar/therapeut heeft zijn eigen starttijd, waardoor u zo
weinig mogelijk mensen zult treffen in de wachtkamer.
In de wachtkamer graag voor én na de behandeling uw handen desinfecteren met de aanwezige
handalcohol bij de receptie.
Bij kortdurend bezoek: gebruik het toilet alleen bij hoge nood.
In onze algemene ruimtes en in de oefenzaal hanteren wij 1,5 meter afstand. Wij vragen ook u hier
goed op te letten. Neem ook de overige algemene maatregelen in acht (hoest en nies in de elleboog,
snuit uw neus in een papieren zakdoekje, was vaak uw handen).
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