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In ons gezondheidscentrum, midden
in de wijk Lewenborg, bent u altijd
welkom. Er gelden nu speciale regels
om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan.

Kajuit 438, 9733 CZ Groningen
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Tot slot: we komen alleen veilig door deze crisis
als we de regels en de instructies van onze
medewerkers goed uitvoeren. Laten we daarbij
rekening houden met elkaar en vriendelijk
blijven. Een glimlach werkt altijd beter dan een
boze blik!

#doeslief

Apotheek: maximaal 5 mensen
In de apotheek is maar plek voor 5 mensen.
Bij een langere rij moet u buiten het gebouw
wachten.

Looproutes
Om te voorkomen dat mensen te veel door
elkaar lopen, hebben we in het hele gebouw
looproutes gemaakt. Wilt u deze looproutes
volgen?

Minder plek in wachtkamers
In onze wachtkamers staan minder stoelen,
zodat we anderhalve meter afstand kunnen
houden. Daardoor is er minder plek in de
wachtkamers en wordt u soms in de centrale
hal opgehaald.

Kom alleen en niet te vroeg
Kom pas vijf minuten van tevoren naar uw
afspraak. Als u veel te vroeg bent, vragen we
u om buiten te wachten. Kom ook het liefst
alleen. We spreiden onze patiënten zoveel
mogelijk over de dag. Zo zorgen we samen
dat het niet te druk wordt in ons gebouw.

beeld om de wc’s te gebruiken. Die zijn
momenteel afgesloten.

Coronamaatregelen: voor uw en onze veiligheid
Vanwege het coronavirus worden in het hele
land maatregelen genomen. Ook in ons gezondheidscentrum. Dat is nodig voor de
veiligheid en de gezondheid van onze patiënten en van onze medewerkers. Het is belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen
houden. En dat we er begrip voor hebben als
we daardoor soms iets langer moeten wachten. Wees aardig voor elkaar en voor onze
medewerkers. Alleen samen houden we
corona onder controle!

Onze coronaregels
Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op een
bezoek aan ons gezondheidscentrum, zetten
we hier onze coronaregels op een rij. Wij vragen
u dringend om deze regels goed op te volgen.
Check bij binnenkomst
Bij binnenkomst vragen we u of u niet
verkouden bent, koorts hebt of moet
hoesten. En of u geen contact hebt gehad
met patiënten die besmet zijn met het
coronavirus.
Alleen op afspraak
Zonder afspraak kunt u nu niet naar ons
gezondheidscentrum. Belt u dus eerst om
een afspraak te maken. Alleen naar de
apotheek kunt u zonder afspraak. Maar met
klachten blijft u natuurlijk thuis. U kunt de
apotheek dan bellen over het bezorgen van
uw medicijnen of het gebruik van de
medicijnkluis.
Wc’s gesloten
Loop niet zomaar ons gebouw in, bijvoor-

