Corona Update 16 oktober 2020

Beste zwangeren & partners,
In verband met het toenemende aantal besme>ngen en de vragen die we daarover krijgen
deze nieuwe update. Lees onderstaande goed door en houd je aan de maatregelen.
Vanaf heden is bij het betreden van onze prak4jk het dragen
van een mond-neus-masker verplicht.
Wanneer blijf je thuis?
•

Je hebt klachten zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of
koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Bel de
GGD voor een afspraak op 0800 - 1202, of plan zelf je afspraak via coronatest.nl

•

Jij of een van je huisgenoten heeN corona.

•

Je huisgenoot heeN naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid.

•

Je bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten
binnen 1,5 meter).

•

Je komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine
gaat.

•

Als de test uitslag posi4ef is (je hebt corona), dan hoor je van de GGD wat je moet
doen, zoals thuis in isolaRe gaan. Houd ons op de hoogte ook om te bekijken hoe we
de zorg regelen in deze periode.

•

Als de test uitslag nega4ef is (je hebt geen corona), bel je ons ook om te overleggen
wanneer we weer een afspraak kunnen inplannen.

PrakRsch gezien:
• Vanaf heden is bij het betreden van onze prakRjk het dragen van een mond-neusmasker verplicht.
• We maken voor verloskundige spreekuren acRef gebruik van de Burgemeester
Fockstraat 57 naast spreekuren op de Slotermeerlaan (vnl echo) en de Hoofdweg.
• Partners zijn welkom bij zwangerschapscontroles en echo´s maar kom liever zo veel
mogelijk alleen naar de controles.
• Geen kinderen of andere familieleden meenemen naar de controles.
• Komt niet te laat, maar ook niet te vroeg voor je afspraak.
• Niet meer dan 4 personen tegelijk in de wachtkamer. Mocht het te druk worden
kunnen we je vragen buiten te wachten tot we je kunnen binnen roepen voor je
afspraak.
• Bij binnenkomst handen wassen of handalcohol gebruiken.

