Informatie Corona-maatregelen Fysiotherapie Eurelings
U krijgt dit document van ons omdat u een afspraak bij één van fysiotherapeuten heeft. Vanwege het
Corona-virus gelden een aantal regels. Deze staan omschreven in dit document. Wij vragen u
vriendelijk deze regels te lezen en te hanteren bij uw bezoek aan ons.
1. Blijf bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) thuis. Ook
bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping). Als iemand binnen het gezin of huishouden koorts en/of
benauwdheid heeft, blijf dan ook thuis.
2. Wij schudden geen handen.
3. Indien u moet niezen of hoesten doe dit in de binnenkant van uw elleboog.
4. Wanneer u een afspraak heeft, kom dan maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen, niet
eerder. Zo wordt de wachtkamer niet onnodig vol. Uw aanwezigheid melden bij de balie is
niet nodig. Verlaat direct na de afspraak de praktijk.
5. Kom alleen naar de praktijk. Indien een begeleider of partner noodzakelijk is voor vervoer,
dan het verzoek aan de begeleider/partner om buiten het pand te wachten. Indien het gaat
om een behandeling van een kind dan graag eerst overleggen met de behandelend
therapeut.
6. Was uw handen voordat u naar de praktijk komt. Bij binnenkomst staat desinfectie klaar.
Ontsmet uw handen hiermee. Was bij thuiskomst ook weer uw handen.
7. Neem eigen (bad)handdoeken of lakens mee voor op de behandeltafel zodat deze in z’n
geheel bedekt is. Twee grote badhanddoeken voldoen.
8. Probeer zoveel mogelijk 1,5m afstand te houden met uw behandelaar en andere bezoekers
van ons centrum.
9. Wij als gezondheidscentrum zorgen ervoor dat alle deurklinken, trapleuningen, etc.
regelmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Ingang
We hebben de praktijk opgesplitst en meerdere ingangen gerealiseerd. Kijk goed in onderstaand
overzicht welke ingang u moet hebben. Wij hebben een looproute uitgezet, volg alstublieft de pijlen
op de grond. In de wachtkamer staan stoelen met voldoende afstand, neem hier plaats tot uw
behandelaar u komt halen. Blijf tijdens het wachten in de wachtkamer, loop niet door de praktijk. U
wordt opgehaald door uw behandelaar, ook hier geldt: houd 1,5m afstand.

Hoofdingang
Individuele therapie bij Fysiotherapie Eurelings (GEEN groepstherapie of fitness)

Zij-ingang
Groepstherapie of fysiofitness bij Fysiotherapie Eurelings. LET OP: u mag niet zonder
begeleider de oefenzaal in. Neem ook uw persoonlijke spullen mee de oefenzaal in en laat
niets op de gang achter. In de oefenzaal geldt ook 1,5m afstand houden van elkaar.

