TANDARTSENPRAKTIJK
UITHUIZEN
TANDFLITS 2020
Speciale uitgave: Coronavirus (Covid-19)
Nr. 1-U

OVERDRACHT CORONAVIRUS (covid-19)
(Bron: RIVM) Het nieuwe coronavirus wordt
overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu
toe lijkt de overdracht van het virus door iemand
zonder deze klachten een kleine rol spelen. Hoe
zieker iemand is, hoe meer virus hij/zij kan
verspreiden.
Mocht u de onderstaande symptomen hebben
en/of bent u in de onderstaande risico gebieden
geweest, neemt u dan tijdig telefonisch contact
met ons op om uw afspraak te verplaatsen of
gebruik hiervoor de webagenda. Neemt u daarna
telefonisch contact op met uw huisarts.
SYMPTOMEN
(Bron: RIVM) Koorts (38 graden en hoger) met
daarbij
luchtwegklachten,
zoals
hoesten,
kortademigheid en longontsteking.
RISICO GEBIEDEN
(Bron: RIVM 02-03-2020)
Het gaat om de volgende gebieden:
- China
- Singapore
- Zuid-Korea
- Iran
- De Noord-Italiaanse provincies: Aostavallei, Piëmont, Lombardije, TrentinoZuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto,
Emilia-Romagna en Ligurië.
Of als je de afgelopen twee weken contact hebt
gehad met iemand met het coronavirus.
STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes.
INFORMATIE
Meer
informatie
kunt
u
https://www.rivm.nl/coronavirus.

vinden

op:

BELEID
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Onze praktijk werkt altijd al volgens de richtlijn
Infectiepreventie. Dit houdt onder andere in, dat
iedereen een mogelijke risicopatiënt kan zijn. Wij
hoeven momenteel geen extra maatregelen door
te voeren en houden de adviezen van het RIVM
nauwlettend in de gaten.
Toch hebben wij besloten om naast de
bestaande maatregelen, de volgende extra
maatregelen door te voeren:
- Mocht u griep (38 graden koorts en
hoger) hebben en hoesten, belt u uw
afspraak dan tijdig af en verplaats hem
minimaal twee weken verder. (telefonisch
of via de webagenda)
- Mocht u naar een risico gebied zijn
geweest en hoesten, verplaats uw
afspraak dan minimaal twee weken
verder. (telefonisch of via de webagenda)
- Wij geven tijdelijk geen handen tijdens
binnenkomst in de behandelkamers.
- Wij
nemen
zo
min
mogelijk
afsprakenkaartjes en/of briefjes aan, bij
de balie.
- Wij houden ons aan de richtlijnen van het
RIVM en vragen u dan ook de standaard
hygiëne
voorzorgsmaatregelen
te
hanteren: was uw handen regelmatig, ook
tussen de vingers, hoest en nies in een
tissue en/of elleboog. Raak ogen, neus
en mond zo weinig mogelijk aan.
MONDKAPJES
Om u en zichzelf te beschermen draagt de
behandelaar tijdens de behandeling altijd een
mondkapje. Dit mondmasker heeft niets te
maken met de recente corona-uitbraak.
Overigens zijn er geen mondkapjes bij de
tandarts verkrijgbaar voor eigen gebruik. Ze
bieden ook geen bescherming tegen het
coronavirus.
Wij danken u voor het begrip.
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