Maatregelen tegen Coronavirus COVID-19
Delta Dierenartsen in Dronten en Biddinghuizen doet er alles aan om de zorg en aandacht aan uw
huisdieren ook in deze onzekere tijden van het coronavirus COVID-19 te kunnen blijven garanderen.
Om verspreiding van coronavirus tegen te gaan heeft onze overheid verschillende maatregelen
ingevoerd. Gelukkig hebben wij in onze gloednieuwe praktijk aan de Dieze 6B in Dronten gekozen
voor ruim opgezette en gescheiden wachtkamers die in deze tijden nu al zeer van pas blijken te
komen. Delta Dierenartsen is namelijk van mening dat niet alleen de gezondheid van uw huisdier,
maar ook uw gezondheid en die van onze medewerkers, altijd voorop staat

Welke maatregelen neemt Delta Dierenartsen ?
Wij wijzen onze medewerkers en cliënten op de hygiënemaatregelen van de Rijksoverheid en het
RIVM.
Wij vragen onze medewerkers om bij symptomen zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts
NIET naar de praktijk te komen en om voor zo veel mogelijk de sociale activiteiten te beperken.
Voorlopig schudden wij geen handen ter begroeting en zullen wij (nog vaker dan voorheen) onze
handen wassen en desinfecteren.
Om alle hygiënemaatregelen optimaal uit te kunnen voeren zal onze vestiging in Biddinghuizen
voorlopig tijdelijk gesloten zijn. U bent welkom aan de Dieze 6B in Dronten.
Wij doen tot nader order geen visites aan huis.
Wij bekijken de situatie per dag, en passen de maatregelen indien nodig aan.

Wat kunt u doen als cliënt van Delta Dierenartsen ?
Heeft u gezondheidsklachten? Voor uw eigen gezondheid en die van uw medemens, kom alstublieft
niet naar de dierenartspraktijk.
Bel bij twijfel altijd eerst met ons: 0321-312152
Wij vragen wij u om zo min mogelijk mensen naar de praktijk mee te nemen. Wij verzoeken u
vriendelijk om in onze ruime wachtkamer toch slechts met 1 persoon per huisdier(en) plaats te
nemen.
Desinfecteer bij binnenkomst direct uw handen bij onze balie.
Wij vragen u om zoveel mogelijk met PIN te betalen. De pinautomaat wordt na elke transactie
gedesinfecteerd.
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