Utrecht, 22 mei 2020

Beste patiënten,
Sinds deze week is het weer mogelijk om u op een verantwoorde en veilige te behandelen op locatie.
Dat is goed nieuws! Om er voor te zorgen dat we dit ook blijvend kunnen doen, willen wij uw
medewerking vragen in het naleven van een aantal maatregelen. Hieronder ziet u welke maatregelen
dat zijn:
Voorafgaand aan de behandeling:
1. Voorafgaand aan het consult moet u uzelf de volgende vragen stellen:
 Heb ik last van een neusverkoudheid en/of toegenomen hoestklachten en/of
toenemende benauwdheid en/of koorts (> 38ᵒC)?
 Heb ik in de afgelopen 24 uur last gehad van deze klachten?
 Heeft een van mijn huisgenoten/gezinsleden koorts en/of benauwdheidsklachten?
 Is er bij mij of een van mijn huisgenoten/gezinsleden in de afgelopen 14 dagen
Corona vastgesteld?
Met een of meer van deze klachten komt u, ook wanneer deze klachten mild zijn, niet naar
de praktijk. U belt of mailt uw fysiotherapeut zo snel mogelijk!
2. U komt alleen naar de behandeling toe.
3. Neem zelf een schone handdoek en water mee naar uw behandeling. Wij kunnen dat niet
verschaffen.
4. Was uw handen voordat u naar de praktijk komt.
Onze voorzorgsmaatregelen:
1. Onze therapeuten nemen de volgende maatregelen:
 Wij houden zo vaak mogelijk afstand.
 Wij dragen beschermende materialen op indicatie
 Na iedere patiënt wordt de apparatuur grondig gereinigd en gedesinfecteerd.
2. Wij behandelen onze patiënten individueel. Voor uw behandeling hebben wij 30 minuten, in
deze tijd moet u zich ook omkleden. Daarom adviseren wij u om al omgekleed naar de
praktijk te komen. Wissel voorafgaand aan de behandeling alleen uw schoenen nog, zodat u
uw tijd optimaal kunt benutten voor de behandeling. Daarnaast vragen wij u om stipt op tijd
te komen.
Tijdens de behandeling:
Wij vragen u om op locatie extra alert te zijn op de volgende hygiëne maatregelen:
1. Verwijder bij binnenkomst van de praktijk eventueel uw eigen beschermende middelen en
desinfecteer uw handen.
2. Hoest, nies en gaap in uw ellebogen.
3. Het toilet wordt alleen voor hoogstnoodzakelijke gevallen gebruikt. Houd daar rekening mee
voordat u komt!
4. Houd afstand van uw therapeut.

Gezien de omstandigheden verzoeken wij u, als u verhinderd bent, uw afspraak minimaal 24 uur
van tevoren af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te
brengen.
Wij hopen u snel te kunnen ontmoeten,
De therapeuten van Centrum voor Fysiotherapie Colli

