Beleid rondom Corona, januari 2021
Om in de huidige tijd voor veilige en effectieve zorg te kunnen zorgen zijn er
aantal zaken van belang:

Jouw geplande afspraak kan doorgaan indien je:





Op dit moment geen keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts hebt. Indien je
deze symptomen wel hebt moet je negatief getest zijn op het coronavirus.
Op dit moment niet met een persoon in hetzelfde huishouden woont die
positief getest is op het coronavirus of als de GGD je gevraagd heeft in
zelfisolatie (quarantaine) te blijven. Dat geldt ook als je uit oranje of rode
regio’s in het buitenland terugkomt.
Mocht je in de tijd tussen het maken van de afspraak bij ons en de afspraak
onverwachts toch last van keelpijn, hoesten (al dan niet in combinatie met
koorts/benauwdheidsklachten of andere COVID-19 verdachte symptomen)
hebben gekregen, verzoeken wij je om niet naar Fysiotherapie Ruikes & de
Muijnk te komen. Je kunt dan telefonisch of via de email afmelden.
Bij binnenkomst vragen we je:




Niet langer dan 5 minuten van te voren aanwezig te zijn;
Een mondkapje te dragen, handen te desinfecteren bij de zuil bij binnenkomst
en plaats te nemen in de wachtruimte. Houd daarbij rekening met de 1,5 m
afstand tot andere wachtenden en medewerkers van Fysiotherapie Lindenholt
Ruikes & de Muijnk;
In de behandelkamer;




Jouw fysiotherapeut zal je in de wachtruimte ophalen;
Wij vragen je om jouw mondkapje ook in de behandelkamer te dragen.
In de oefenzaal:






Op weg van en naar de oefenzaal graag jouw mondkapje dragen;
Tijdens het sporten mag je jouw mondkapje afzetten;
Graag na gebruik van apparatuur aangeraakte oppervlaktes ontsmetten;
Bij het verlaten van het centrum wederom graag jouw handen desinfecteren;
Wij hopen op deze manier veilige en effectieve fysiotherapeutische zorg te
kunnen blijven leveren. Mocht je hierover vragen hebben, dan kan je altijd
contact met ons opnemen.

