Corona Hygiëne Protocol
1.

Elke klant wordt vooraf ingepland op een afgesproken tijdstip.

2.

Bij het inplannen van de afspraak doet onze draagconsulent via e-mail of telefonisch een
intake met je om te bespreken of jij of je kindje gezondheidsklachten hebben óf hebben
gehad. Mochten wij het niet verantwoord vinden kan de afspraak helaas niet door gaan.

3.

Bij Dragen & Zo word je verwelkomt door onze draagconsulent. We schudden geen handen.
Na binnenkomt bij Dragen & Zo desinfecteer je je handen met handgel en/of water en
handzeep. Onze draagconsulent doet weer een intake met jou om eventuele
gezondheidsklachten te bespreken.

4.

Onze draagconsulent desinfecteert ook haar handen en wast haar handen grondig met
handzeep voor en na elke klant.

5.

Mondkapjes zijn niet verplicht tijdens het consult. Een draagconsulente van Dragen & Zo mag
naar behoefte een mondkapje dragen als zij dat wenst. Als je zelf ook een mondkapje wilt
dragen mag dit uiteraard. Deze dien je zelf mee te nemen en kan indien gewenst ook bij ons
gekocht worden. Tijdens het gehele consult blijven de algemene richtlijnen van het RIVM van
toepassing (zoals hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog).

6.

Na elk consult wordt ons kantoor grondig gepoetst, de gebruikte draagdoeken en/of dragers
gewassen en de gebruikte draagpoppen schoongemaakt.

7.

Draagconsulent en klant proberen tijdens het consult zoveel mogelijk om 1,5 meter afstand
te bewaren van elkaar. Bij het passen van draagzakken is het soms noodzakelijk dat de
draagconsulent dichter bij komt om de draagzak te verstellen. Dit doen we in goed overleg
en indien gewenst dus met mondkapje(s).

8.

Consulten worden vooraf via de website betaald. Indien er bij Dragen & Zo nog wat gekocht
wordt verzoeken wij je om via een Tikkie te betalen.

9.

Kom met maximaal 2 volwassen en 1 kind naar Dragen & Zo toe, extra kinderen of
volwassenen kunnen we in verband met de ruimte niet toelaten.

10.

We houden ons strikt aan de tijd die voor een consult staat, omdat alles nog gepoetst moet
worden na het consult voor de volgende klant komt. Denk je meer tijd nodig te hebben dan
verzoeken we je om dit voorafgaand aan het consult aan te geven.

