Aangepaste maatregelen bij ISTO i.v.m. Corona
De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, de ouders- en verzorgers van onze cliënten en onze
medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. ISTO heeft daarom conform de RIVM de noodzakelijke
voorzorgmaatregelingen getroffen om een veilig bezoek aan de ISTO praktijk mogelijk te maken.

Blijf thuis in 1 of meerdere situaties (richtlijn van het RIVM)
• Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of
benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
Als behandelaars zelf klachten krijgen, blijven ze thuis.

Gebruik van de wachtkamer:
• De wachtkamer is in 2 delen verdeeld. Respecteer dit en houd de gang vrij.
• Kom niet te vroeg naar de afspraak, wacht eventueel buiten als de wachtkamer bezet is.
• Maximaal 1 begeleider per cliënt, dus ook geen broertjes of zusjes mee.
• Het toilet bij ISTO mag alleen in noodgevallen en met toestemming van de logopedist gebruikt
worden. Dus ga thuis naar het toilet of maak gebruik van het toilet in de hal achter de lift.
• Maak geen gebruik van de tafel in de wachtkamer en maak de stoel na gebruik schoon met de
aanwezige hygiëne doekjes, die u hierna in de prullenbak gooit.

Gebruik behandelkamer:
• Bij binnenkomst wast de cliënt eerst de handen met zeep / desinfecterende handgel.
• De tafel, stoelen, deurkrukken en de gebruikte materialen worden na behandeling gedesinfecteerd.
• Gesprekken vinden online plaats, denk hierbij bijvoorbeeld aan de intake of het bespreken van de
onderzoeksresultaten.

RIVM Stroomdiagram

De logopedist bepaalt of een behandeling door kan gaan.

In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat en besloten wordt een
behandeling te starten, moeten onderstaande algemene hygiënemaatregelen worden opgevolgd.

Ten alle tijden geldt:
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Houd 1,5 meter afstand (social distance).
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden

