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COVID-19 PROTOCOL – OLAC PRAKTIJK ALBLASSERDAM 
 

Wegens de corona-uitbraak hanteren wij het volgende COVID-19 protocol: 
 
> Alblasserdam, 14-12-2020      Covid-19 protocol #07 
 
Wij hebben in onze praktijk de volgende fysieke voorzieningen getroffen: 
 

• Er is aan de binnenzijde naast de toegangsdeur een desinfectie-dispencer 
aangebracht. Deze werkt contactloos via een sensor aan de onderzijde, waar ook de 
doseersproeier zit. U hoeft het apparaat niet aan te raken. 

• Onze praktijkruimte is voorzien van een Airfixr luchtzuiveringssysteem. Deze werkt 
met een viervoudig filter-/desinfectie-/ionisatie-systeem. Het F7-filter is een 
ultrafijnstoffilter welke microdeeltjes en aerosolen afvangt. Omdat het Covid-19 virus 
met deze minuscule waterdruppeljes meelift is dit luchtzuiveringsapparaat een 
effectief wapen tegen coronabesmetting in binnenruimtes. Vervolgens wordt de 
luchtstroom gedesinfecteerd met UV-C licht in een lichtkast met een titaanoxide-
coating, die via het principe van fotokatalyse de werking van de UV-C lampen 
aanzienlijk versterkt. Dit UV-C licht doodt virussen, bacteriën, schimmels en alle 
andere micro-organismen. Tenslotte gaat de luchtstroom door een ionisator die 
negatief geladen ionen afgeeft. Deze neutrtaliseren ongewenste geuren voor een fris 
binnenklimaat. Dit zijn alle vier bewezen technologieën. Omdat dit systeem geen 
gebruik maakt van een ozon-generator is deze veilig voor binnengebruik. 

 

 
OLAC / Airfixr 150 luchtzuiveringsapparaat (filter_UV-C_ionisator) 
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Corona-protocol voor bezoekers in de praktijk: 
 

• Onze praktijk is t/m 19-01-2021 gesloten voor klanten en bezoekers 

• Voor leveranciers en pakketdiensten: binnen onze praktijk geldt de 1,5 mtr 
afstandsregel en het dragen van een mondneusmasker is verplicht (zijn gratis 
beschikbaar bij ingang van onze praktijk) 

• Bestellen van produkten via onze webwinkel: deze blijft normaal operationeel, 
bestellingen worden door ons verzonden via PostNL 

• Verzending van pakketten: artikelen worden door ons voor verzending gesteriliseerd 

• Seminars, workshops, etcetera worden tot nader order niet georganiseerd 
 
 
Het OLAC-team 
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