En lille opdatering til dig i denne besynderlige tid
Det er umuligt gået nogens næse forbi, at Danmark er ramt af COVID-19. Det har en stor betydning for alle
og det rammer særligt Optik Nicolai’s, da vi er et sundhedsfagligt erhverv.
Det er derfor besluttet fra Sundhedsstyrelsen og Optikerforeningen, hvordan vi skal agere i den nærmeste
fremtid.
Det betyder, at vi er meget begrænsede i den service vi må tilbyde vores kunder. Herunder kan du se et
skema, hvor det er synliggjort, hvilke kunder vi må tage i synsprøverummet.
Oversigten er vejledende og det vurderes i hvert enkelt tilfælde om det er kritisk eller ej. Hovedreglen er:
ikke-kritiske funktioner varetages ikke under COVID-19

Synsprøver på en kunde, der har ødelagt eller
mistet sine briller/kontaktlinser. Ødelæggelsen
Synsprøver på en kunde, der har fået et standardbrev
skal være så slem, at brillen/kontaktlinserne ikke
(”det er nu ved at være tid til en synsprøve”)
er praktisk mulig eller sundhedsmæssig
forsvarlig at anvende.

(Gen)bestilling af briller/kontaktlinser med
samme styrke som nuværende korrektion, hvor
der ikke er behov for en synsprøve.

Synsprøver af en kunde, der ønsker nye briller eller
kontaktlinser af kosmetiske årsager (”jeg er træt af min
gamle brille” / ”mit stel er ved at være slidt” / ”jeg er
træt af at gå med briller og vil gerne prøve
kontaktlinser” osv.)

Kunder, der møder op eller ringer med en
knækket kontaktlinse eller en fejlplaceret
kontaktlinse.

Almindelige/ukomplicerede nytilpasninger af
kontaktlinser samt almindelige/ukomplicerede
kontaktlinsekontroller.

Indtil videre er det stadig tilladt at sælge briller (uden synsprøver), kontaktlinsevæsker, solbriller mv.,
samt udlevere kontaktlinser.
Er du linsekunde og er ved at løbe tør for linser eller væske, så kan du altid skrive til os på mailen
roskilde@optiknicolais.dk og bestille, hvad du mangler. Så kan der enten aftales et afhentningstidspunkt i
butikken eller det kan sendes til dig.
Har du spørgsmål angående dette eller ønsker du en tid hos os, så kan vi kontaktes på mailen og Nicolai kan
kontaktes på telefon 40 31 15 82. Vi vil som udgangspunkt kun have åbent efter aftale.
Det ser ud til at have lange udsigter for os, der varetager sundhedsfaglige ydelser. I første omgang gælder
disse begrænsninger frem til den 30. juni 2020.

