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eer voorafgaand aan het huisbezoek telefonisch of de patiënt of zijn/haar huisgenoot klachten heeft die kunnen w
ijzen

op
Covid-19, zie 1).

•
PBM

: handschoenen, halterschort, schort lange m
ouw

en, veiligheidsbril, face-shield, ruim
zichtsbril, disposable bril, chirurgisch m

ondneusm
askers  IIR. Adem

halingsbescherm
ingsm

asker FFP2/ FFP1.
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dheid en/of verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en sm
aak.
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