Maatregelen m.b.t. het Coronavirus
Beste gast,
Ja, wij werken door!
Wij willen graag klaarstaan voor u en uw huisdier maar willen dit wel met zorg voor u en
onze medewerkers doen. Daarom neemt het Evidensia Dierenziekenhuis Hart van
Brabant de volgende interne maatregelen om verspreiding zoveel mogelijk te
voorkomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De deurknoppen en andere veel aangeraakte oppervlakken worden dagelijks
meerdere malen schoongemaakt.
Medewerkers met verkoudheidsklachten of met gezinsleden met
verkoudheidsklachten blijven thuis.
Wij wassen ten minste na elk contact onze handen en ontsmetten deze ook.
Er hangt een doorzichtig zeil bij de balie om besmetting over en weer te
voorkomen.
De pinautomaat wordt voorzien van een plastic hoes en dit wordt regelmatig
verschoond.
Wij schudden geen handen en blijven op gepaste afstand van u.
Wij dragen zoveel mogelijk handschoenen bij het onderzoeken en behandelen
van uw huisdier.
Enkelen van ons met een hoger risico voor zichzelf of thuissituatie dragen een
mondkapje en of bril.
Wij blijven zoveel mogelijk op gepaste afstand van elkaar.

Daarnaast vragen wij ook medewerking en begrip van u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij vragen u VOOR binnenkomst uw handen te ontsmetten in het voorportaal.
Wij vragen u om met niet meer dan 1 persoon de kliniek te betreden.
Hoesten en niezen graag aan de binnenzijde van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
Wij vragen u om uw huisdier af te geven aan de assistente desgevraagd en
daarna buiten te wachten of in de auto.
Bij hoge uitzondering mag u in 1 van de wachtkamers plaatsnemen.
Wij vragen u als u zelf verkouden bent of andere griepverschijnselen NIET te
komen maar iemand anders te sturen met uw huisdier.
Wij vragen u om per pin te betalen en niet contant (mocht dit niet lukken dan
vragen wij u om hand-hand contact te vermijden).
Wij vragen u om onze koffieautomaat niet zelf te bedienen. Wij zullen graag voor
u koffie, thee of chocolademelk inschenken als u dat wenst.
Bezoekuur voor opnamepatiënten is tot nader bericht opgeschort.

