Openingstijden Dierenkliniek Dijkshoorn

Introductie
Het demissionaire kabinet hanteert nog steeds een aantal basisregels om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Blijf die basisregels volgen. Mensen kunnen elkaar (ook na
vaccinatie) nog steeds besmetten. Blijf handen wassen en geef elkaar de ruimte (1,5 meter blijft
een veilige afstand). Bij klachten geldt: blijf thuis en laat u snel testen.

Meer informatie over de algemene corona basisregels, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderw
erpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels

AANGEPASTE INLOOPSPREEKUREN
Maandag t/m vrijdag
‘s-middags 13.00 – 14.00 uur
‘s-avonds 19.00 – 20.00 uur.
Zaterdag
‘s-middags 13.00 – 14.00 uur.

- Voor het inloopspreekuur dient vooraf eerst telefonisch (030 695 4264) een afspraak te
worden gemaakt.
- Onze inloopspreekuren zijn alleen vrij toegankelijk voor de preventieve geneeskunde
(vaccinaties, wormkuren, bloedonderzoek etc.).
- Buiten op ons parkeerterrein is voldoende ruimte om te wachten, u kunt ook plaatsnemen
in de gezellige (verwarmde) buitenwachtkamer.
- We blijven drukte vermijden door gespreid te ontvangen. Mocht het op het parkeerterrein
te druk worden dan verwijzen wij onze klanten naar de extra buiten wachtkamer die we hebben
ingericht achter de praktijk.
- Wij roepen u wanneer u aan de beurt bent, u bent dan ook in de gelegenheid eerst uw
handen te desinfecteren voordat u naar binnen gaat
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Met preventieve zorg bedoelen we: de jaarlijkse enting, het bestrijden van parasieten (wormen,
vlooien en teken), gewichtscontrole, voedingsadviezen (begeleiding bij het afvallen van uw
huisdier bij overgewicht) en eenvoudig bloedonderzoek.

Voor het afhalen van medicijnen en dieetvoer geldt; graag van tevoren eerst even bellen naar
030 695 4264

Alle overige voorzorgsmaatregelen blijven gehandhaafd.

Voor overige afspraken dient u vantevoren eerst telefonisch een afspraak te maken zodat wij
gespreid kunnen ontvangen (ook operatiepatiënten ontvangen we gespreid). Er mag maximaal
1 klant in de wachtkamer aanwezig zijn.

Achter ons pand is een extra buitenwachtkamer met verwarming beschikbaar voor individuele
ontvangst en verblijf.

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
Behandeling volgens afspraak is elke dag mogelijk. Bel naar 030 69 54 264 voor een afspraak.

OPENINGSTIJDEN DIERENKLINIEK
- Tijdens werkdagen van 09.30 - 20.00 uur.
Tijdens weekenden van 10.00 - 16.00 uur.
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