Bent U verkouden, heeft u luchtwegklachten of heeft u een
temperatuur hoger dan 38 ° graden ➔ maakt u dan een nieuwe
afspraak via e-mail: afspraak@voor-keur.nl

Preventieve maatregelen Coronavirus
Om ‘samenscholing’ te voorkomen en de 1,5 meter sociale afstand te
kunnen handhaven, verzoeken wij u om op tijd en niet te vroeg op uw
keuringsafspraak te zijn. Niet meer dan 3 mensen in de wachtruimte.

Was uw handen bij binnenkomst, dus voordat u plaatsneemt in de
wachtruimte en voordat u de keuring ingaat.

In de wachtruimte neemt u te alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar.
Niet meer dan 3 mensen in de wachtruimte. Wacht u dan buiten.

Dienst: uitvoeren van rijbewijs- en/of medische keuringen op locatie
STAP 1 . Uw keuringsarts roept uw naam af zodra u aan de beurt bent.

STAP 2. Leg al uw documenten, uw rijbewijs en het urinepotje op de
tafel. Uw keuringsarts zal zelf de benodigde informatie verzamelen en
waar nodig aanvullende informatie aan u vragen.
STAP 3. Zorg dat uw (linker of rechter?) pols vrij is van horloge of
armbanden. Uw jas kunt u aanhouden. Het is wel handig als u
makkelijk uw pols vrij kunt maken van kleding.
STAP 4. Op verzoek graag het potje met urine zelf openmaken,
teststaafje erin doen en potje afsluiten.

STAP 5. Op verzoek graag de aanwezige plastic zak om uw hand en
pols doen. Uw keuringsarts kan zo uw bloeddruk meten met een
polsmeter.
STAP 6. Neem na afloop van uw keuring uw documenten, uw rijbewijs
en het urinepotje mee. U kunt de plastic zak wél direct deponeren in
de prullenbak. Was ook weer uw handen als u weg gaat.

Uw keuringsarts van VOORKEUR dankt u hartelijk voor uw
medewerking. Wij zien u de volgende keer graag weer terug!

Vragen ? U kunt terecht via onze website: www.voor-keur.nl of u kunt
een whatsapp bericht sturen naar: 06-211 57 649

