Vanaf dinsdag 28 april zijn wij weer open!

Afgelopen dinsdagavond is duidelijk geworden dat alle overheidsinstanties de
mondzorgbranche ‘groen licht’ hebben gegeven om de reguliere mondzorg – onder
strikte voorwaarden – te hervatten. Aangezien een goed en verzorgd gebit voor
iedereen van belang is én problemen voorkomt die uw algemene gezondheid kunnen
schaden, zijn wij erg verheugd over dit nieuws.
Dit houdt in dat wij vanaf dinsdag 28 april weer open zijn voor reguliere
behandelingen.
Onze praktijk hanteert altijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. Toch
zetten wij daarin – mede op advies van het RIVM – nog een extra stap. Een
overzicht van de belangrijkste maatregelen:

•

Bij binnenkomst wordt u verzocht uw handen te desinfecteren middels
handalcohol die voor u klaar staat.

•

Wij verzoeken u zoveel mogelijk alleen naar de praktijk te komen. Er mag
maximaal 1 begeleider mee.

•

Vóór uw behandeling in de behandelkamer vragen wij u uw mond te spoelen
met waterstofperoxide 1%. Dit is een desinfectiemiddel dat vaker in de
mondzorg wordt gebruikt.

•

We letten er strikt op dat er in de wachtruimte 1,5 meter afstand wordt
bewaard.

•

De behandelaar en assistent dragen naast het mondneuskapje en
beschermbril nu ook een gezichtsscherm.

•

De behandelkamers worden na elke behandeling schoongemaakt. Ook de
balie en wachtruimte worden nu nóg vaker schoongemaakt.

•

Het toilet en de poetsruimte zijn afgesloten. Poetst u uw tanden daarom
thuis.

•

De routing binnen de praktijk is veranderd. U komt zoals gebruikelijk door de
voor ingang naar binnen. U verlaat het pand via de achterdeur. Deze komt
aan de achterzijde van de praktijk uit.

Wij wensen te benadrukken dat de reguliere mondzorg alleen wordt hervat voor

patiënten die niet tot een risicogroep behoren. Voor de patiënten die behoren tot de
volgende groepen personen blijft voorlopig alleen acute mondzorg beschikbaar:
•

Personen (of diens gezinsleden) die bewezen coronapatiënt zijn of
symptomen van het coronavirus vertonen. Hierbij denken wij aan
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts.

•

Personen die korter dan 2 weken genezen zijn van het corona-virus.

•

Personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een
instelling verblijven of mensen die in een verpleeghuis wonen.
Omdat het Corona virus voor mensen ouder dan 70 jaar risicovoller is zullen
wij voor hen de reguliere behandelingen zoveel mogelijk opschorten.
Uiteraard zullen wij hen, in overleg, in geval van pijnklachten behandelen.

Wij verzoeken u om bij voorkeur alleen naar de praktijk te komen (of maximaal 1
begeleider). Kom niet veel te vroeg, maar ook zeker niet te laat bij de afspraak.
Bent u bang om te komen? Of twijfelt u of u tot een risicogroep behoort? U kunt dit
telefonisch bespreken met onze assistentes.
We zetten vol in op kwalitatieve mondzorg onder veilige omstandigheden en kijken
er naar uit u binnenkort weer in onze praktijk te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Team Tandartsengroepspraktijk Vrijheid

Belangrijk voor uw afspraak!
Kom niet te vroeg en zeker niet te laat

Kom alleen, indien niet mogelijk max. 1 begeleider

Poets thuis uw tanden

Houd 1.5 meter afstand

