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Maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19
In het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, heeft Empreva de organisatie van haar consultaties
aangepast om de veiligheid van haar bezoekers en haar personeel te waarborgen. Wij vragen u om (voor
uw bezoek) kennis te nemen van de volgende richtlijnen en deze te respecteren tijdens uw bezoek voor
een medische raadpleging bij Empreva.

Respecteer de basisregels inzake social distancing en hygiëne die in heel België
gelden wanneer u in contact komt met externen in een gesloten omgeving.

Bent u ziek of hebt u symptomen die kunnen wijzen op COVID-19? Gelieve u dan
niet aan te bieden op de consultatie. Neem contact op met de persoon die u heeft
uitgenodigd. Een nieuwe consultatie zal worden ingepland.

Van zodra u in het gebouw aankomt, vragen we u om uw handen te ontsmetten
aan het onthaal. Vermijd onnodige aanrakingen (vooral met de handen) in het
gebouw en de lokalen (muren, trapleuningen, klinken, stoelen, enz.).

Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle gebouwen.

Volg de signalisatie in het gebouw (lift, gang, stoelen, enz.) en houd steeds voldoende
afstand (minstens 1,5 meter) van andere personen. Begeef u naar de wachtzaal voor
de consultaties van Empreva.

Gelieve enkele minuten voor het tijdstip van uw afspraak aanwezig te zijn in de
wachtzaal van Empreva. Kom niet te vroeg zodat we u in de beste omstandigheden
kunnen ontvangen met respect voor de afstandsregels.

Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende GDPR-wetgeving (UE) 2016/679
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Meer informatie hierover vind je op https://www.empreva.be/nl/privacyverklaring
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Om u in veilige omstandigheden te kunnen onderzoeken, worden volgende maatregelen genomen:

In elk van de medische kabinetten werd plexiglas geïnstalleerd om contact te
vermijden.

Er worden minder bezoekers per uur uitgenodigd, om het aantal personen die
aanwezig zijn in het gebouw te beperken.

Na elke consultatie wordt het medisch materiaal gereinigd met een desinfecterend
middel voor de volgende patiënt onderzocht wordt.

Kom bij voorkeur alleen naar uw afspraak. Begeleiding door één persoon is wel
toegestaan indien dit medisch of fysiek noodzakelijk is.

Heeft u nog vragen? Contacteer het medisch secretariaat op 02/740 78 00 of via mail op
consult@empreva.fgov.be.
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