DE INSPRAAK

LOGOPEDIE & DYSLEXIE

Afspraken vanaf 11 mei 2020
Logopedisten
Voor ons team geldt het volgende:
1) Een collega blijft thuis:
- bij (milde) symptomen: neusverkouden, hoesten, benauwdheid, koorts
- bij positief getest zijn op COVID-19
- als iemand uit het huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft
- als iemand uit het huishouden positief getest is oCOVID-19
(je kunt tot 14 dagen na laatste contact met deze persoon nog ziek worden; daarom moet je minimaal 14 dagen
thuisblijven vanaf het moment van het laatste contact)

2) Mocht een collega vanwege bovenstaande klachten niet naar de praktijk kunnen komen, maar
wel in staat zijn om behandelingen te geven, dan zal ze de logopedische behandelingen online
geven vanuit huis.
3) Voor een aantal van onze logopedisten geldt dat ze zelf behoren tot de kwetsbare groep en/of
noodzakelijkerwijs veel in aanraking komen met deze kwetsbare groep. Zij krijgen de mogelijkheid
om vanaf 11 mei hun logopedische behandelingen online te vervolgen.
De behandelingen waarvoor geldt dat ze beter in de praktijk gegeven kunnen worden zullen worden
overgedragen aan collega’s. De behandelende logopedist is er zelf verantwoordelijk voor om dit
aan de cliënt te communiceren en met haar collega’s goed te regelen.
4) Als een collega evenals iedereen binnen haar huishouden 24 uur geen klachten heeft zoals
beschreven bij 1), dan kan ze in de praktijk cliënten behandelen zonder persoonlijke
beschermingsmiddelen.
5) Alle collega’s die in de praktijk met cliënten werken dienen zich te houden aan het
hygiëneprotocol.
6) Testbeleid: Paramedici die direct cliëntenzorg verlenen kunnen laagdrempelig getest worden
wanneer zij ten minste 24 uur symptomen van COVID-19 (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts) vertonen. Tot de testuitslag bekend is moet de medewerker thuis blijven.
Cliënten
Voor onze cliënten geldt het volgende:
1) Voorafgaand aan een consult in de praktijk dient triage plaats te vinden, met de volgende
vragen:
- 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?
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Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona
vastgesteld?
Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan kunt u NIET naar de praktijk
komen. U dient contact op te nemen met uw logopedist (via mail of telefoon) om door te
geven dat de behandeling online gegeven moet worden.
2) Cliënten die zonder klachten zijn, maar vanwege het coronavirus liever niet naar de praktijk
willen komen, kunnen de logopedische behandeling online blijven volgen.
3) Bij afzeggen van een afspraak/ziekte gelden de gebruikelijke regels:
U kunt een afspraak vóór 16:00 uur op de dag ervoor afzeggen. Indien u een afspraak later
afzegt kunt u kiezen voor het maken van een (online) inhaalafspraak binnen 30 dagen of het
betalen van een factuur.
Afspraken om verspreiding van het virus binnen De Inspraak te voorkomen
Het RIVM geeft aan dat het verstandig is “om contact tussen mensen onderling zoveel mogelijk te
beperken. Het is belangrijk om de 1,5 meter maatregel zoveel mogelijk toe te passen. Volwassen
spelen een grotere rol in de verspreiding van COVID-19 dan kinderen”.
Ook vermeldt het RIVM dat “je wel spullen of oppervlakken kan aanraken of vastpakken, maar dat je
moet voorkomen dat je daarna je gezicht aanraakt en ook dat je dan meteen je handen goed moet
wassen met water en zeep. Er is dan geen kans dat je ziek wordt als je spullen vastpakt of aanraakt”.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
Voor het volgen van een behandeling binnen De Inspraak gelden de volgende afspraken om
verspreiding van het virus te voorkomen:
1) Er wordt geen gebruik gemaakt van de hoofdingang en de gezamenlijke wachtkamer. De
behandelingen zullen zoveel mogelijk gegeven worden in kamer 1. Deze kamer is ook aan
de achter/zijkant van het pand via een buitendeur te bereiken. U hoeft dan het gebouw niet
door.
- Bij mooi weer zullen er stoelen buiten worden gezet waarop u kunt wachten
- Bij slecht weer kunt u in de auto wachten of onder het afdak bij de hoofdingang
2) Toiletgang in de praktijk willen we zoveel mogelijk beperken. Ga voorafgaand aan de
behandeling thuis naar het toilet.
3) Ouders mogen niet mee naar binnen in de behandelkamer. Het is wellicht mogelijk om
vanaf buiten door het (open) raam de behandeling mee te maken.
4) Bepaalde doelgroepen zullen we vragen om eigen materiaal mee te nemen (zoals
KWeC-blokjes, pennen, stiften, potloden)
5) Aan het begin van de behandeling vragen we de cliënt om zijn/haar handen te desinfecteren
met alcohol gel.
6) We proberen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van u (en uw kind).
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