Brief aan patiënt

Veilig naar de fysiotherapeut. Dat doe je zo.
Beste patiënt,
Sinds vrijdag 1 mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van patiënten in de
praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan u gewend bent.
Mocht u een afspraak willen maken, dan is dat niet mogelijk als u op één van de volgende vragen ja
kunt antwoorden:


Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of
hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?



Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?



Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?



Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?



Bent u in thuisisolatie?

Heeft u alle vragen met nee beantwoordt, dan kunnen wij een behandeling starten met in
achtneming van een aantal hygiëneregels:


Geen handen schudden



Neem je eigen badhanddoek mee



Was je handen voor en na de afspraak



Hoest en nies in je elleboog



Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten

Als het nodig is, maakt de fysiotherapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk
vragen we jou ook om een mondkapje te dragen. In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5
meter afstand van elkaar.

Extra aanwijzingen voor een bezoek aan onze praktijk:


Kom niet te vroeg, dus liefst pas 1 minuut voor de afspraaktijd bij ons binnen. Indien
men te vroeg arriveert graag buiten de praktijk wachten en daar ook de 1,5 meter
onderling respecteren.



Neem niets extra’s mee naar de praktijk. Laat zoveel mogelijk zaken in de auto of
thuis. Er is geen mogelijkheid om iets in de hand te houden of neer te leggen.



Het patiënten toilet is in principe afgesloten.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: We vertrouwen
erop dat je begrip hebt voor de maatregelen

Als u op de volgend link klikt ziet u een filmpje met ons hygiëneprotocol, met de
tekst 'veilig naar de fysiotherapeut. Zo doe je dat:

https://www.youtube.com/watch?v=xz6iygd12fA&feature=youtu.be
U kunt ons bellen voor een afspraak op de volgende nummers:
023-5281818 of 06-54611148
Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Frans Vrolijk

