
Covid 19 Protocol  Yoga studio:  Yoga Jiva, Moussaultstraat 9, 5721 KE Asten


Vanaf maandag 11 mei 2020 is het weer toegestaan om massages te verzorgen in 
de studio. 


Om ons werk zowel voor jou als cliënt, als voor ons veilig en verantwoord te 
kunnen uitoefenen is dit protocol opgesteld met de RIVM richtlijnen als leidraad.


Op de dag van de afspraak moeten de volgende vragen (zowel door ons als door 
jou als cliënt met “nee”  beantwoord kunnen worden om de afspraak in de studio 
door te kunnen laten gaan. 

 
Bij iedere afspraak bevestiging zal door middel van een link worden verwezen naar 
dit protocol dat ook terug te vinden is op de site van Yoga Jiva: www.yogajiva.nl


* Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment een of meerdere van de volgende 

   (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts?

* Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheids- 

klachten? 

* Heb je het Corona virus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vast- 

gesteld?

* Heb je een huisgenoot/ gezinslid die Corona heeft en heb je korter dan  

14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij 
nog klachten had?


* Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 
het Corona virus is vastgesteld.  
 
Is het antwoord op één van deze vragen ja, dan kunnen de we afspraak verzetten 
naar een ander tijdstip. 

* Zijn de antwoorden op alle vragen nee, dan ben je van harte welkom.


Wij hanteren bij Yoga Jiva de volgende (hygiëne) maatregelen:


* De afspraken worden ruim ingepland zodat je niet hoeft te wachten in de  
wachtruimte. 


* Na iedere afspraak wordt de ruimte gedesinfecteerd en geventileerd. 

* Kom op de afgesproken tijd naar de studio. De deur wordt door ons geopend.

* Laat je jas in de auto of neem een tas mee waar je deze tijdens de behandeling in 

kunt doen. 

* Wij vragen je voor en na de behandeling in de studio je handen te desinfecteren 

met ontsmettende gel. Deze is aanwezig in de studio.

   Tevens zijn voor eenmalig gebruik papieren tissues aanwezig. 

* Hoest en nies, indien nodig,  in de binnenkant van je elleboog. 

* Gebruik papieren zakdoekjes of tissues 


http://www.yogajiva.nl


* Voor het deel van de sessie waar geen fysiek contact nodig is, zullen we de 1,5 
meter afstand regel in acht nemen. 


* Voor de massage verzoeken wij je een grote handdoek, of laken mee te nemen. 

* We bieden iets te drinken aan in wegwerp bekertjes. Je mag natuurlijk ook zelf 

iets te drinken meenemen. 

* Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet in de studio.

* We hebben mondkapjes tot onze beschikking.  

Waar nodig of gewenst zullen wij deze gebruiken. 


Op de site van het RIVM, www.rivm.nl vind je nog meer informatie over de 
symptomen en algemene richtlijnen. 


Asten, 11 mei 2020
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