Een bezoek aan Lionarons GGZ
U heeft binnenkort een afspraak op een locatie van Lionarons GGZ.
Uw veiligheid en die van onze medewerkers staat daarbij voorop!
Onze locaties zijn ingericht conform de RIVM-richtlijnen.
Zo beperken we zoveel mogelijk het risico op besmetting met het Covid-19 virus.
Wij verzoeken u om de onderstaande richtlijnen in acht te nemen.

Vooraf

😕🕒 👱 🚸 
(Mi l de) klachten?
La a t uw afspraak
da n omzetten naar
een (beeld)bela fs praak of andere
da tum.

Kom ni et te vroeg
na a r uw a fspraak.
Wa cht bij
voorkeur buiten
a l s u te vroeg
bent.

Kom bij voorkeur
alleen naar uw
afspraak. Bel ons
tijdig indien u
toch iemand wil
meenemen.

Ma x. 1 begeleider
per ki nd.

Stuur vra genlijsten
di e u moet
i nvul len of andere
documenten
voora f per mail
a a n ons toe.

Onze medewerkers
doen een extra
gezondheidscheck
en vra gen of u
geen (milde)
kl a chten heeft.

Onze s preek- en
wa chtkamers zijn
i ngericht met
pl exiglasschermen.
U kunt vei lig
pl aatsnemen.

Bij aankomst

↔
1,5 m
Houd a ltijd 1,5 m
a fs tand. Ook in de
ga ngen en
wa chtkamer.

👐 😷
Des infecteer uw
ha nden bij de
des infectiezuil.

Dra a g conform
l a ndelijke regels
een mondkapje
i n de wachtkamer
en i n de gangen.

Goed om te weten!

⚙
Deuren, klinken en
toi l etten worden
regel matig
gedesinfecteerd.

 ☝ ❓
Vol g a ltijd de
ri chtl ijnen va n het
RIVM.
www.ri vm.nl

Op onze website
vi ndt u de meest
a ctuele informatie.
www.lionaronsggz.nl

Zorg goed voor
uw gezondheid en
di e va n a nderen.

Heeft u nog
vra gen? Neem dan
contact op met ons
s ecretariaat:
088 – 166 11 00

