Hygiëneprotocol COVID-19 Logopediepraktijk Annemieke Baan
In mijn praktijk gelden de volgende richtlijnen, in overéénstemming met het
advies van de NVLF, volgend uit de richtlijnen van het RIVM.

Voor de cliënt en zijn/haar ouder:









Kom met zo min mogelijk mensen naar de praktijk! Maximaal één ouder per kind, en
eventueel een baby/peuter in buggy of kinderwagen.
Was uw handen thuis voor u naar de praktijk komt.
Kom maximaal 5 minuten van tevoren, zodat u niet onnodig lang in de wachtkamer
plaats hoeft te nemen. U mag dan gelijk doorlopen naar de behandelkamer van de
logopediste.
Desinfecteer uw handen en die van uw kind bij de deur van de praktijk.
Volg de looproute in de praktijk, die er voor zorgt dat cliënten en/of zorgverleners
elkaar niet hoeven te passeren.
Houd als ouder(e) 1,5 meter afstand (2 armlengtes) tot de therapeut en overige
zorgverleners / wachtenden.
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheid van u of uw huisgenoten.

Voor mij als therapeut geldt:













Ik werk zoveel mogelijk op afstand: Dat betekent dat wanneer het mogelijk is, de
behandeling plaats zal vinden via videoconsult of telefonisch. Dit zal overlegd worden
met de cliënt en/of ouder.
Ik rooster mijn cliënten zo in, dat er 5 – 10 minuten tijd tussen de behandelingen door is
om de tafel te ontsmetten, handen te wassen, en de cliënt kan direct doorlopen naar mijn
behandelruimte.
Ik blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheid van mezelf of mijn
huisgenoten.
Ik desinfecteer mijn handen bij binnenkomst, en was mijn handen met water en
desinfecterende zeep tussen de behandelingen door.
Ik kom niet met mijn handen aan het gezicht van een kind. Bij de methode Prompt,
waarbij je spraakbewegingen moet faciliteren in het gezicht, zal ik dit alleen met
handschoenen aan doen.
Ik houd als therapeut 1,5 meter afstand tot volwassenen.
Ik kan in de behandeling van kinderen niet altijd 1,5 meter afstand houden, maar zal wel
meer afstand houden. De kinderen laat ik verder van me af zitten aan tafel.
Ik zal de tafel waaraan gewerkt wordt na elke behandeling ontsmetten. Dit geldt ook
voor de deurknoppen van de behandelkamer.
Vanuit mijn beroepsvereniging is aangegeven dat wij niet met PBM
(Persoonsbeschermende Middelen) hoeven te werken, dus niet met mondkapje op en
handschoenen aan, op het moment dat er geen risico is op besmetting. Het thuis blijven
bij verkoudhuidsklachten is daarom cruciaal!
Voor vragen of opmerkingen, kunt u mij van tevoren bellen of appen (0643844849) Ook
als u twijfelt over uw gezondheid, neemt u dan contact op.
Annemieke Baan, logopediste

Lijsterweg 56, Sliedrecht

