COVID-19 maatregelen geldend vanaf 12-11-2021
Dit is een bericht gericht aan onze zwangere cliënten. Lees onderstaande aandachtig door!



















Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen.
Neem tijdens kantooruren telefonisch contact op met je verloskundig zorgverlener voor verdere
instructie.
Hygiënemaatregelen
Desinfecteer bij binnenkomst in ons echocentrum je handen.
Uit voorzorg geven onze medewerkers geen hand als begroeting.
Na elke onderzoek worden door de echoscopist zorgvuldige hygiënische maatregelen getroffen.
Houd buiten het echo-onderzoek minimaal 1,5 meter afstand
Mond-neusmasker verplicht
Het dragen van een medisch mond-neusmasker is bij Echocentrum Focus tijdens het onderzoek
(<1,5 meter), in de gangen en wachtkamer verplicht. Dit geldt voor zowel de echoscopist, de
zwangere als haar begeleider.
Onlangs positief getest op COVID-19
Als je minstens 7 dagen na de eerste ziektedag bent EN méér dan 24 uur koorts- en klachtenvrij,
kun je zonder extra maatregelen naar je echoafspraak komen. Voldoe je hier niet aan, neem dan
telefonisch contact op met je verloskundig zorgverlener voor verdere instructie.
Thuisblijven bij een waarschuwing door de coronamelder-app of bij aankomst in Nederland na
verblijf in zeer hoog risico gebied voor corona
Heb je in deze periode een echoafspraak, neem dan telefonisch contact op met je verloskundig
zorgverlener voor verdere instructie.
Partner mag bij alle echo’s aanwezig zijn, behalve
bij verkoudheidsklachten en/of koorts, bij een positieve coronatest en/of in quarantaine om een
andere reden. Neem tijdens kantooruren telefonisch contact op met je verloskundig zorgverlener
voor verdere instructie. Uw partner houdt altijd 1,5 meter afstand van de echoscopiste.
Kinderen mogen NIET bij deze onderzoeken aanwezig zijn
Het maken van video opnames is in het kader van de privacywetgeving verboden
Het onderzoek kan korter duren dan verwacht. Onze echoscopisten zorgen er voor dat het
onderzoek kwalitatief zo goed mogelijk wordt uitgevoerd, maar niet langer duurt dan
noodzakelijk is.
Volg aanwijzingen of instructies op die jekrijgt van personeel van Echocentrum Focus of van de
locatie waar Echocentrum Focus gevestigd is zoals het Amphia.
Bovenstaande afspraken gelden voor alle locaties van Echocentrum Focus

Wij rekenen op je medewerking om gezamenlijk zorg te dragen voor een veilige omgeving voor jou
en onze medewerkers. Met dank voor uw begrip en medewerking.
Team Echocentrum Focus

