Update oktober 2020 in zake Covid-19 (Corona) / English version: see below

Wij bieden u veilige zorg , want onze richtlijnen op Infectie en Preventie behoren in Nederland tot
de hoogste in Europa. In onze praktijk passen wij dat extreem zorgvuldig en professioneel toe. U
bent allang van ons gewend dat we met handschoenen, mondkapjes, beschermende bril of
faceshield werken en dat wij onze handen frequent desinfecteren. Wij reinigen zeer uitvoerig en
passen onze regels toe voor uw en onze gezondheid.
Wat is er voor u veranderd?
We vragen u op tijd te komen, d.w.z. niet eerder dan enkele minuten tevoren, opdat er zo min mogelijk
mensen in de wachtkamer gelijktijdig hoeven te verkeren en verzoeken u een mondkapje in de
wachtkamer te dragen. Gaat u vooraf thuis naar het toilet en poets uw tanden ook vooraf thuis.
Komt u zo veel mogelijk alleen. Als dat niet gaat, of wanneer dit echt onwenselijk is neemt u maximaal
1 persoon mee. Ouders kunnen maximaal met 2 kinderen gelijktijdig komen. Eventueel kunnen
overige kinderen een andere keer komen, dan wel verzoeken we u hen buiten / in de auto te laten
wachten.
We verzoeken u zich aan te melden met de QR- code van uw afspraakkaartje of afspraakbevestiging.
Tevens vragen wij u (en de eventuele noodzakelijke begeleider) bij binnenkomst de handen met zeep
te wassen. Daarna wordt u verzocht niet meer met de handen aan het gezicht, of telefoon te komen.
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5
meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Als u een afspraak heeft, maar toch klachten ontwikkelt kan de afspraak niet door gaan. Wij zullen
slechts mensen toelaten waarvan wij weten dat ze gezond zijn. Als u op één van de volgende vragen
'ja' antwoordt, verzoeken wij u om de afspraak te annuleren.
 Heeft u nu corona besmetting?
 Heeft u nu huisgenoten met corona?
 Bent u korter dan 2 weken genezen van corona?
 Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
 benauwdheid, koorts (>38C)?
 Heeft u huisgenoten met deze klachten?
 Bent u in thuisisolatie?
 Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
Afsluitend
Hopelijk gaat het goed met u en blijft dat zo. Zorg ondertussen goed voor elkaar en blijf uw tanden en
kiezen met aandacht poetsen met fluoride houdende pasta en blijf vooral stoken en ragen. Wilt u
e.e.a. nazien dan kan dat ook op de website: https://www.vangilsenlie.nl/info/nieuws/
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Team Van Gils & Lie tandartsen
continue for the Englisch version

English version
What has changed for you in our dental office?
We ask you to arrive not more then a few minutes too early for social distancing and ask you to wear a
facemask in the waiting room. Please use the toilet and brush your teeth at home beforehand.
You will come alone as much as possible. If not, or if this is really undesirable, you may be
accompagnied by one person maximum. Parents can come with a maximum of 2 children
simultaneously. Other children may come another time, or we request you to let them wait outside /
in the car.
Please sign up with your QR code on your appointment confirmation.
We request you (and any necessary companion) to wash your hands with soap upon entering.
Thereafter you are requested not to come into contact with your face or mobile phone.
You have long been used to us wearing gloves and face masks and that we disinfect our hands
frequently. What you may not have seen is that we regularly disinfect the door handles and
banisters. We also now wear extra safety glasses or face shield.
If you have an appointment, but still develop complaints, the appointment will be canceled. We will
only allow people we know to be healthy. If you answer 'yes' to one of the following questions, we
request you to cancel the appointment.
 Do you actually have corona contamination?
 Do you actually have roommates with corona?
 Have you been cured of corona for less than 2 weeks?
 Do you have one or more of the following symptoms: cold, sneezing, cough, sore throat,
 shortness of breath, fever (> 38C)?
 Do you have roommates with these complaints?
 Are you in home insulation?
 Do you live in a nursing home or institution for people with intellectual disabilities?
Hopefully you are doing well and will remain so. In the meantime, take good care of each other and
continue to brush your teeth carefully with fluoride-containing tooth paste and, above all, keep
brushing.
Kind Regards,
Team Van Gils & Lie tandartsen

