
 

 - 8 mei 2020 -  

Vanaf 11 mei vinden de individuele sessies weer plaats op locatie. 

Jongerentherapie Leiden treft de volgende maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19). 

 Ik wil je vragen deze voorafgaand aan jouw afspraak zorgvuldig door te lezen.  

 

In de praktijkruimte: 

 Is er anderhalve meter afstand tussen onze zitplekken 

 Zorg ik voor een goede ventilatie, door voor- en na iedere afspraak de ramen open te zetten 

 Maak ik voor en na iedere afspraak deurklinken schoon 

 Is er de mogelijkheid je handen te desinfecteren 

 Betaal je contactloos via de pinautomaat, of kun je kiezen voor een digitaal betaalverzoek 

achteraf, via Tikkie. 

 Schenk ik geen koffie, thee of water 

 Kun je géén gebruik maken van het toilet, hou hier dus rekening mee. 

 

Wat verwacht ik van jou? 

 dat je in de praktijkruimte anderhalve meter afstand houdt  

 handen te wassen voor vertrek vanuit huis 

 dat je in de algemene ruimtes, anderhalve meter afstand houdt tussen jou en de overige 

huurders van het pand.  

 Dat betekent extra oplettendheid bij: 

 * de voordeur 

 *in de centrale hal  

 * in het trappenhuis  

Ik verwacht van jou dat je zelf checkt er anderen zijn (bijvoorbeeld wanneer je de trap op 

wilt) en daar waar nodig, een stap extra opzij doet of even wacht. 

 Dat je niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je afspraak aanwezig bent. Dit om 

contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden en de doorloop op de gang vrij te houden 

 Als je zelf klachten hebt, kom je niet naar de praktijk. Je laat dit mij voorafgaand aan de 

afspraak weten. Onze afspraak vindt dan plaats via videobellen. Het gaat zowel om lichte als 

zwaardere klachten, zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of 

verhoging tot 38C, koorts en benauwdheid. 

 Heb je een familielid of huisgenoot met één van bovenstaande klachten? Ook dan kom je 

niet naar de praktijk. Je laat mij dit voorafgaand aan de afspraak weten. Onze afspraak vindt 

plaats via videobellen. 

 
Tot slot: 
In principe zijn alle afspraken weer in de praktijk. Geef jij toch de voorkeur aan videobellen? Geen 

probleem, de mogelijkheid om de afspraak te laten plaatsvinden via de FaceTalk app blijft gewoon 

bestaan. Laat me dit vooral even weten. 


