NIEUWSBRIEF
Merelbeke, 09 oktober 2020

Beste collega’s,

Maatregelen covid-19
De problematiek ten gevolge van het coronavirus Covid-19 blijft nog steeds de dagdagelijkse werking
van de dierenarts beïnvloeden. We houden eraan om onze eerdere richtlijnen nogmaals in herinnering
te brengen.
Het is de dierenarts nog steeds toegestaan zijn taken op te nemen: zowel als praktiserend dierenarts
als in het kader van de volksgezondheid. Natuurlijk moet hij handelen naar de algemene regels (zoals
een goede handhygiëne, dragen van een mondmasker en het behoud van een afstand van 1,5 meter
tussen elke persoon) die aan de bevolking opgelegd worden.
De volgende maatregelen zijn aangewezen om de diergeneeskundige handelingen zo veilig mogelijk
uit te voeren:
 Beperk indien mogelijk huisbezoeken en voorkom zo onverwachte en onbekende
situaties.
 Werk zoveel mogelijk op afspraak en voorkom overbezetting van de wachtkamer.
Beperk de zitplaatsen tot maximum 2 stoelen die zo ver mogelijk uit elkaar staan. De
klanten wachten best in de auto. Vraag de klanten via een bericht aan de ingang van
het cabinet om met zo weinig mogelijk begeleiders binnen te komen.
 Laat de klanten vooraf telefoneren om te overleggen of een onderzoek noodzakelijk
is. Een diagnose of behandeling zonder onderzoek is niet mogelijk.
 Voorzie de nodige hygiënische middelen en maatregelen ter bescherming van uw
cliënteel, personeel en uzelf.
 Of huisdieren de corona infectie kunnen oplopen of overdragen blijft het onderwerp
van verschillende studies. In elk geval moet aandacht worden besteed dat er via
huisdieren een passieve overdracht kan gebeuren (bijvoorbeeld door aanraking).
Hieronder vindt u een overzichtsfiguur van mogelijke besmettingen die tot op heden
gevonden zijn (bron: FVE)
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Indien uzelf een ernstige infectie doormaakt met vermoeden van Corona, staakt U best
alle interventies. Volg de maatregelen opgelegd door de overheid. Zorg daarbij voor
een adequate vervanging van uw diensten en breng de collega’s op de hoogte.
Wij hebben als dierenartsen een voorbeeldfunctie en er wordt van ons verwacht dat
we collegialiteit en deontologie hoog in het vaandel dragen.

We wensen hierbij te herhalen dat elke dierenarts over zijn werking beslist in eer en geweten. Het
initiatief en de risicoanalyse liggen bij de individuele dierenarts rekening houdend met de algemene
volksgezondheid, de eigen gezondheid en die van uw naasten. Maatregelen met betrekking tot “social
distancing” en een goede hygiëne blijven cruciaal. Het is in deze onze burgerplicht de klanten mee te
helpen denken in het sluitend hanteren van de regels van “social distancing”.

Met collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers
Voorzitter
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