
Ons Corona huisreglement 

(ook beschikbaar op www.kinepro-zoersel.be) 

 

Volg aub goed onderstaande instructies, dit voor uw eigen gezondheid, maar ook 
voor de gezondheid van onze therapeuten en de andere (kwetsbare) patiënten. 

Indien wij ziek worden, zijn wij verplicht ons voor COVID-19 te laten testen en de 
praktijk opnieuw te sluiten tot we de testresultaten hebben. 

 
 
 

Bij hoesten, niezen, keelpijn of koorts komt u niet in therapie. 

Is er iemand ziek bij u thuis of bent u in contact gekomen met 

iemand die ziek is, dan blijft u thuis ! 

 

 

 

Omdat de veiligheidsafstand tijdens de behandeling niet nageleefd 

kan worden, is het voor iedere patiënt verplicht om een 

mondmasker te dragen. 

 

 

 

Wij vragen u om thuis grondig de handen te wassen vooraleer u naar 

de praktijk komt. 

Bij het binnenkomen EN bij het verlaten van de praktijk vragen wij u uw 

handen te desinfecteren met de aanwezige alcohol. 

 

 

 

Wij vragen aan iedere patiënt om 1 grote (fris gewassen) 

badhanddoek (voor het lichaam) en 1 kleine handdoek (voor het 

hoofd) mee te brengen 

 

 

 

Het is voldoende een paar minuten voor het uur van afspraak 

aanwezig te zijn. De wachtzaal zal niet geopend zijn ! 



 

 

Wij vragen u buiten op 1.5m afstand van elkaar te wachten 

of in de auto te blijven zitten tot u door de therapeut 

binnen geroepen wordt. 

 

 

 

Wij vragen geen klinken aan te raken.  Wij zullen zelf de 

deuren openen en sluiten. 

 

 

 

 

 

Begeleiders (ouders/partners) worden niet toegelaten in de praktijk 

en blijven buiten of in de wagen wachten. 

 

 

 

Ga bij voorkeur thuis naar het toilet voor/na de behandeling, 

zodat u in de praktijk zo weinig mogelijk aanraakt. Was en 

desinfecteer uiteraard uw handen na elk toiletbezoek. 

 

 

 

 

Betaal zo weinig mogelijk cash en betaal liefst met de mobiele 

app of met overschrijving. 

 

 

 

Alvast bedankt om deze maatregelen in acht te nemen.  Wij zelf zullen er voor 

zorgen om al het materiaal tussen 2 patiënten grondig te ontsmetten. 

Op deze manier hopen wij de komende weken de praktijk open te kunnen houden 

en alles vlot te laten verlopen. 

 

Samen staan we sterk tegen het coronavirus ! 

 

Kinepro-Zoersel Team 


