Het coronavirus
Verantwoord op afspraak
Uw fysieke en mentale gezondheid is nu belangrijker dan ooit. HumanCapitalCare helpt u hierbij.
We voeren spreekuren zo veel mogelijk telefonisch of via videobellen uit, tenzij de situatie anders
vereist. In deze flyer informeren wij u over onze veiligheidsvoorschriften bij een bezoek aan een
van onze locaties.

Wat kunt u van ons verwachten?
Een veilige en hygiënische omgeving op alle locaties waar wij u ontvangen, waarbij wij alle COVID-19
voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht nemen.
Deuren staan zoveel mogelijk open zodat u zo weinig mogelijk hoeft aan te raken.
Alle ruimtes zijn voorzien van mechanische ventilatie of worden regelmatig gelucht.
Na elke afspraak wordt alles wat is aangeraakt gedesinfecteerd.
Onze onderzoeken en keuringen worden uitgevoerd door zorgprofessionals die deskundig met
beschermingsmiddelen kunnen omgaan. Zij kunnen u vragen om:
Bepaalde voorwerpen zelf op te zetten of aan te brengen;
Uw lengte en gewicht of andere uitslagen af te lezen en door te geven;
Als het noodzakelijk is dat onze professional dicht bij u komt, vragen wij u om uw gezicht weg te draaien;
Waar nodig, maken we gebruik van veiligheidsmiddelen zoals een masker of een spatbril;
Voorlopig voeren we geen longonderzoek uit.

Wat vragen wij van u?
Verplaats de afspraak of zet deze om naar
een telefonisch of online consult, als u of
één van uw huisgenoten ziekteverschijnselen
heeft.

Draag een mondkapje bij verplaatsing
door het gebouw.

Kom alleen naar de afspraak.

Volg de looproutes naar de plek van
uw afspraak en weer terug.

Was en desinfecteer uw handen voor- en na
de afspraak.

Schud geen handen en houd minimaal
1,5 meter afstand.

Kom niet eerder dan 5 minuten voorafgaand
aan uw afspraak binnen en meld u bij de
receptie, of de aan u aangegeven plaats van
de afspraak.

Nies en hoest in uw elleboog.

Bij binnenkomst registreert u met behulp
van uw mobiele telefoon uw bezoek en
beantwoordt u een aantal corona-vragen.
Samen zorgen we ervoor dat we veilig en gezond ons werk kunnen blijven doen. Heeft u nog vragen of twijfelt
u over uw gezondheid? Uw contactpersoon stemt per situatie met u af hoe ermee om te gaan.

Meer informatie?
Meer weten over het coronavirus in relatie tot werk?
Kijk op: www.humancapitalcare.nl/coronavirusenwerk

