Advies voor huisdier eigenaren voor
dierenartsbezoek tijdens COVID-19 uitbraak

Maak
afspraken
per telefoon
of online

Bel de dierenarts
voor advies
voor u naar
de kliniek gaat

Desinfecteer uw
handen voor u
de praktijk
betreedt indien
desinfectans
beschikbaar is

Voorkom direct
contact (geef
geen hand) en
houd min. 1,5
meter afstand tot
elkaar

Deze aanbevelingen gelden niet voor alle
regio’s onder alle omstandigheden. De situatie
veranderd continu, afhankelijk van de
epidemiologische risico’s in uw gebied. Blijf op
de hoogte van de adviezen van de overheid
en de locale veterinaire autoriteiten.

Bezoek de
dierenarts
enkel voor spoed
nadat u gebeld
heeft

Raak niets aan
(in de wacht- en
spreekkamer

Deze voorschriften gelden ter bescherming van
mensen; er zijn geen aanwijzingen dat
huisdieren geïnfecteerd kunnen worden met
het coronavirus, of het kunnen verspreiden

Slechts
één gezonde
volwassene
begeleidt
het huisdier

Wacht buiten
de praktijk
en volg de
instructies
van de
dierenarts

Betaal
contactloos (pin,
Applepay etc)

En niet vergeten:
was uw handen
grondig en
regelmatig

Advies voor medewerkers GD praktijk
tijdens COVID-19 uitbraak

Werk minder
uren per dag
en behandel
enkel
spoedgevallen

Reinig en
desinfecteer
regelmatig
deurknoppen,
balie en alles
wat mensen
aanraken

Draag
beschermende kleding
in lijn met
overheidsadvies

Zorg voor
hand
desinfectans
voor klanten

Deze aanbevelingen gelden niet voor alle regio’s
onder alle omstandigheden. De situatie veranderd
continu, afhankelijk van de epidemiologische
risico’s in uw gebied. Blijf op de hoogte van de
adviezen van de overheid en de locale
veterinaire autoriteiten.

Was na elk
contact met
eigenaar en
dier je handen
en raak je
gezicht niet aan

Indien mogelijk,
splits het team
in twee
groepen die
geen fysiek
contact met
elkaar hebben

Houd min 1,5
meter afstand
tot elkaar
en heb geen
direct contact
(geen hand
geven)

Maak
afspraken via
telefoon of
online

Stuur
medewerkers
naar huis die
niet echt nodig
zijn en die thuis
kunnen werken

Verwijder alles
uit de
wachtkamer wat
mensen kunnen
aanraken (bv
tijdschriften,
speelgoed, koffie)

Deze voorschriften gelden ter bescherming van
mensen; er zijn geen aanwijzingen dat
huisdieren geïnfecteerd kunnen worden met
het coronavirus, of het kunnen verspreiden

Informeer dier
eigenaren over
protocol met
posters e.d. en
via je digitale
kanalen

Geen afspraken
voor bezoek aan
opnamedieren,
vertegenwoordigers,
studenten,
stagiaires etc.

Slechts één:
- gezonde
volwassene
met het dier
- klant in de
wachtkamer
- klant in de
spreekkamer

Laat klanten
contactloos
betalen (pin,
Applepay etc)

