
 

 

COVID Protocol en regels – Mei 2020 

Net als bij jou en vele andere zijn wij bij My Baby Belly overvallen door de enorme impact van het 

coronavirus maar gelukkig zijn wij open. 

In de afgelopen weken hebben wij ons zorgvuldig voorbereid op de 1,5 meter samenleving en zijn de 

nodige maatregelen getroffen, waarmee wij, jou als mama's to be, op veilige én gastvrije wijze kunnen 

blijven ontvangen en helpen aan een mooie 3d zwangerschaps beeldje. 

Om die veiligheid te garanderen hebben we enkele aanpassingen gemaakt voor jou en onze 

medewerkers: 

• Een ontvangstruimte in de gang gecreëerd waardoor je altijd rustig op je beurt kan wachten, 

mocht je eerder zijn dan dat je afspraak begint. 

• De mogelijkheid om je handen 20 seconden te wassen met zeep en water. 

• Een desinfectie paal met handalcohol bij de entrée om je handen te desinfecteren. 

• De afspraak ruimte vindt plaats in een grotere ruimte met ramen die open staan voor 

ventilatie. Ook is hier meer ruimte om elkaar te spreken maar toch de 1.5 meter afstand te 

kunnen bewaren en de persoonlijke scans te maken. 

• De wall of belly's wordt na elke afspraak gedesinfecteerd. 

• Extra tijd is tussen de verschillende afspraken ingepland om zo min mogelijk de toekomstige 

mama’s in contact met elkaar te laten komen.  

 

VOOR DE MAMA'S 

1. Houd 1,5 meter afstand; 

2. Alleen welkom metafspraak/zonder afspraak geen toegang; 

3. Max. 2 bezoekers per afspraak (dit is inclusief jezelf en hier vallen ook kinderen onder); 

4. Kom niet veel eerder dan de afgesproken tijd naar ons pand; 

5. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: 

• Neusverkoudheid/loopneus; 

• Keelpijn/lichte hoest; 

• Verhoging (vanaf 38 graden Celsius); 

6. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of 

verkoudheidsklachten; 

7. Schud geen handen; 



8. Volg altijd de aanwijzingen van het medewerkers van My Baby Belly op; 

9. Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden; 

10. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

11. Betaal tijdens de afspraak contactloos, via de pin of een tikkie of neem gepast contant geld mee. 

12. Door de verschillende maatregelen kunnen er langere wachttijden ontstaan, wij vragen je begrip; 

13. Het aangegeven maximale aantal gebruikers per ruimte mag niet overschreden worden. Indien 

toch het geval zal hier direct tegen opgetreden worden; 

14. Eventueel achtergelaten of vergeten privé-eigendommen zullen wij niet langer bewaren dan 7 

dagen; 

15. Indien je, binnen 14 dagen na je afspraak, positief getest wordt op het virus vragen wij je om ons 

te informeren; 

16. Wanneer wij informatie ontvangen van een (voormalige) mama to be inzake een 

besmetting/ziekte waar je wellicht aan blootgesteld bent zullen wij je direct informeren. 

17. Neem voor tijdens de afspraak je eigen badjas en slippers mee. 

 

VOOR AL ONZE MEDEWERKERS 

1. Houd 1,5 meter afstand; 

2. Schud geen handen; 

3. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

4. Was je handen volgens instructie. In ieder geval voor en na het eten, toiletbezoek en schoonmaken; 

5. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen: 

• Bij einde dienst werkplek desinfecteren; 

• Voor aanvang dienst werkplek desinfecteren; 

6. Houd spullen, materieel en gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen schoon. Bij 

voorkeur desinfecteren met de hiervoor door het bedrijf beschikbaar gestelde middelen; 

7. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte 

hoest, verhoging (vanaf 38 graden Celsius); 

8. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden Celsius) en/of 

verkoudheidsklachten; 

9. Spreek andere aan op het niet houden aan de regels; 

10. Vraag je leidinggevende om uitleg als je vragen hebt over regels en richtlijnen; 

11. VRIENDELIJKHEID is de ideale manier om de overkill aan regels voor iedereen wat draaglijker te 

maken. 

 



VRAGEN? 

Heb je vragen over het bovenstaand, is je iets niet duidelijk of wil je ons eerst even spreken? Neem 

dan contact op via de onderstaande gegevens of laat een bericht achter via het formulier op de 

website: https://www.mijnbabybuikje.nl/contact/ 

Email: info@mijnbabybuikje.nl 

Telefoon: 06-39482744 
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