Protocol dyslexieonderzoeken en behandelingen voor ouders d.d. 29-4-2020.
Hoe gaat Onderwijs Zorg Centrum Cascade om met het Coronavirus?
Zo zorgen we voor uw en onze gezondheid.
De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, leerlingen, ouders en onze medewerkers heeft
onze hoogste prioriteit. We volgende de RIVM op de voet. We hebben alle
voorzorgmaatregelingen getroffen voor een veilig bezoek aan onze praktijk
Afspraken n.a.v. de richtlijnen van het RIVM
•
•
•
•
•

Wij vragen uw kind thuis te houden bij verkoudheid, hoesten of koorts. Als de klachten 24 uur weg
zijn kan de behandeling bij OZC-Cascade vervolgd worden.
Als ouders of iemand binnen het gezin klachten ervaart zoals verkoudheid met
ademhalingsproblemen en koorts, wilt u dan uw kind afmelden.
Als behandelaars zelf klachten krijgt, blijven ze thuis. De afspraak wordt overgenomen door een
collega of wordt afgezegd.
Willen u en uw kind bij binnenkomst de handen met desinfecterende handgel wassen?
Niet meer dan 1 begeleider per kind dus ook geen broertjes of zusjes meenemen.

Schrijfgereedschap:
•

Wilt u aan uw kind twee eigen pennen of potloden meegeven (schrijfgerei waar uw kind goed mee
kan schrijven). Indien er voor een potlood wordt gekozen, neem voor de zekerheid een
puntenslijper en gum mee.

Gebruik wachtkamer.
•
•
•
•

Kom niet te vroeg naar de afspraak toe. Er is nu geen speelgoed aanwezig om de wachttijd te
verkorten.
Per afspraak staan er 2 stoelen in de wachtkamer die minimaal 1,5 meter op afstand staan van de
volgende stoelen.
Wilt u als ouder in de wachtkamer wachten, wilt u dan uw eigen leesmateriaal meenemen?
De stoelen in de wachtkamer worden na iedere wachtende schoongemaakt met desinfecterende
spray.

Gebruik behandelkamer/onderzoekskamer:
•
•
•
•

•
•

Intakegesprekken en uitslagen van onderzoeken met de ouders vinden online plaats.
Ouders kunnen de kinderen tot de deur van de onderzoekskamer brengen, maar komen niet
binnen.
Wij schudden geen handen en blijven op ruime afstand.
Voordat we starten met het onderzoek, bespreken we met uw kind waarom we deze maatregelen
nemen en stellen we hem/haar gerust. We beseffen dat het voor uw kind ook een ongebruikelijke
en vreemde situatie is en dat een onderzoek op zich al de nodige spanning met zich mee kan
brengen, laat staan met de huidige maatregelen.
Uw kind zal samen met de behandelaar de handen wassen voordat het aan de afname begint.
Op de tafel van de onderzoekskamer staat een plexiglasscherm als bescherming voor behandelaar
en kind.

•
•
•
•
•

Het kind gebruikt een laptop voor het afnemen van de toetsen deze wordt na afloop na ieder
onderzoek schoongemaakt met een desinfecterende spray.
Wij maken al het materiaal na de afspraak schoon, dus uw kind werkt met schoon materiaal.
De behandelaar en/of het kind kan gebruik maken van handschoenen. Deze zijn aanwezig.
Na afloop zal onze behandelaar samen met uw kind weer de handen wassen.
De tafel en stoelen worden na iedere behandeling of onderzoek afgenomen met een
desinfecterende spray.

Denkt u aan de overige adviezen van de RIVM:
•
•
•

Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
Schud geen handen.
Gebruik papieren zakdoeken.

