Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (VIS)

Coronaprotocol voor Shiatsutherapeuten
Opgesteld 8 mei 2020 door VIS en SVN – indien de richtlijnen van de overheid wijzigen zal ook dit protocol
worden aangepast.

Met betrekking tot de te nemen maatregelen dient de therapeut de volgende hiërarchie in
acht te nemen:
1. De voorwaarden die de overheid gesteld heeft aan de uitoefening van
contactberoepen
a. Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd
b. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de therapeut en de cliënt samen vooraf
bespreken of het bezoek een risico oplevert (bij milde klachten van de cliënt of
benauwdheid of koorts van een huisgenoot wordt niet behandeld)
2. De Leidraad Infectiepreventie Covid-19 vanuit de sectororganisaties voor de
complementaire zorg RBCZ, KAB, NIBIG en FLICZ.
Hierin vind je de vragen om te bepalen of een cliënt behandeld kan worden alsmede
desinfectie- en hygiënemaatregelen
3. Aanvullende adviezen en tips
Aanvullende adviezen en tips
De therapeut zal, met inachtneming van de geldende overheidsvoorwaarden en de Leidraad
Infectiepreventie Covid-19, zorgdragen voor een veilige omgeving en behandeling voor zowel
cliënt als therapeut, waarbij de maatregelen de kwaliteit van de behandeling of het
vertrouwen van de cliënt in de behandeling niet aantasten. Hiertoe is enige
terughoudendheid op zijn plaats.
Mede op basis van de ideeën aangedragen door onze leden zijn de volgende aanvullende
adviezen en tips tot stand gekomen. De therapeut kan hieruit naar eigen inzicht putten.
•

•
•
•

Gebruik voor het desinfecteren van de handen handalcohol 70% (zorg eventueel voor
voedende handcrème ter verzachting) en voor desinfecteren van oppervlakten alcohol
70%
Houd anderhalve meter afstand bij aankomst, gesprek en vertrek
Gebruik in de behandelruimte eventueel een luchtreiniger met HEPA filter
Als je een mondkapje wilt gebruiken stem dit dan af met de cliënt en gebruik
uitsluitend een niet-medisch mondneusmasker
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•
•
•
•
•
•

Gebruik onder het hoofd een wegwerphanddoek of laat cliënt een handdoek
meenemen
Als je niet op de huid wilt behandelen, gebruik dan een doekje of wegwerpmateriaal
voor eenmalig gebruik
Bied geen thee of water aan; vraag cliënt om zelf water(flesje) mee te nemen
Verstrek informatie, oefeningen en factuur niet op papier maar via email
Geen contante betalingen in de praktijk, betaal met pin, tikkie of overschrijving
Lucht de behandelruimte tussen afspraken in
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