Bezoekers in Vrij CLB regio Deinze
Wij organiseren afspraken met bezoekers zo veilig mogelijk om het risico op besmetting met
COVID-19 tot een minimum te beperken.
Aan al onze bezoekers wordt gevraagd om onderstaande richtlijnen door te nemen en op te
volgen.

Algemene veiligheidsmaatregelen
Volg steeds de algemene maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding
van het coronavirus te voorkomen. De meest recente richtlijnen kan je vinden via www.infocoronavirus.be.

Veiligheidsmaatregelen ter voorbereiding thuis








Als jij of één van je huisgenoten zich ziek voelt, dan mag je niet naar de afspraak komen.
Je belt de afspraak af en we zoeken samen een nieuw moment.
Blijf thuis bij hoesten, keelpijn, ademhalingsproblemen of koorts. Ook plotse
vermoeidheid, plotse spier-, oog- of hoofpijn, diarree zonder duidelijke oorzaak of verlies
van reuk en smaak zijn mogelijke symptomen van COVID-19. Neem zo snel mogelijk
contact op met je huisarts
Breng enkel de personen mee die verwacht worden op de afspraak. Andere personen
zullen niet toegelaten worden in het gebouw.
Vraag (zeker aan jongere kinderen) om voor het vertrek thuis nog naar het toilet te gaan.
We willen het toiletbezoek op het CLB tot een minimum beperken.
Was vlak voor het vertrek thuis grondig je handen met water en zeep volgens de
algemeen geldende richtlijnen.
Als je ouder dan 12 bent, dan breng je een mondmasker mee. Je zet het mondmasker op
volgens de algemeen geldende richtlijnen vooraleer je het gebouw betreedt.
Kom stipt op tijd naar de afspraak. Onze wachtzaal is gesloten, het wachten gebeurt
buiten.

Veiligheidsmaatregelen in het CLB




De buitendeur van het CLB staat steeds open. Raak de buitenklink niet aan.
Meld je aan bij het onthaal.
Je zal gevraagd worden om buiten te wachten tot een CLB-medewerker je komt ophalen.
Hou zeker 1,5 meter afstand tussen jezelf en eventuele andere ouders/kinderen die
buiten wachten.
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De CLB-medeweker zal jou vragen om volgens de richtlijnen aan de voorziene
ontsmettingsplaats in de inkom je handen te ontsmetten.
De lift kan niet gebruikt worden.
Raak, indien mogelijk, de trapleuning en deurklinken niet aan.
De CLB-medewerker zal
o je geen hand geven
o steeds 1,5 meter afstand houden (behalve als dit bij bv. jonge kinderen of in een
testsituatie niet mogelijk is)
o een mondmasker dragen
o voor elk contact de handen ontsmetten
o eventueel materiaal dat wordt doorgegeven extra ontsmetten
De traphal en het gesprekslokaal (tafel, stoelen, deurklinken, …) worden dagelijks
grondig gereinigd. Het gesprekslokaal wordt voor elk gebruik ontsmet.

Veiligheidsmaatregelen na de afspraak




Verlaat na het gesprek zo snel mogelijk het CLB-gebouw. Raak, indien mogelijk, de
trapleuning en deurklinken niet aan.
Ontsmet je handen volgens de richtlijnen aan de voorziene ontsmettingsplaats in de
inkom.
Was bij thuiskomst je handen grondig met water en zeep volgens de algemeen geldende
richtlijnen.

Vragen
Bij vragen kan je steeds contact nemen met het CLB via het telefoonnummer van Vrij CLB
regio Deinze 09/3810680 of via het algemeen mailadres info@vclbdeinze.be.
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