
 
 
 

 

 

Geachte   heer/mevrouw,   
 
Het   Coronavirus   en   onze   fysiotherapiepraktijk    
Wij   verwelkomen   u   graag   weer   voor   noodzakelijke   fysiotherapeutische   zorg   op   de   praktijk!   
 
Huisregels  
Om   uw   bezoek   goed   te   laten   verlopen   vragen   wij   u:  

● Thuis   te   blijven   als    u    één   van   de   volgende   klachten   hebt:   neusverkoudheid,   loopneus,  
niezen,   keelpijn,   lichte   hoest,   koorts   (vanaf   38   C°).   Ook   wanneer   een   huisgenoot   koorts  
en/of   benauwdheidsklachten   heeft   adviseren   wij   u   om   thuis   te   blijven.  

● Bezoekers   die   negatief   getest   zijn   op   Corona,   maar   wel   neusverkouden   zijn,   worden  
verzocht   een   mondkapje   te   dragen.   Heeft   de   bezoeker   geen   mondkapje   mee,   dan   kan  
hij/zij   een   mondkapje   kopen   bij   de   balie   voor   1   euro   per   stuk.   De   therapeut   draagt   in  
dit   geval   ook   een   mondkapje.  

● Zich   bij   de   balie   te   melden.  
● Als   u   wordt   opgehaald   door   uw   therapeut   uw   handen   met   desinfecterende   handalcohol   te  

wassen.  
● Niet    te   vroeg,   dus   vlak   voor   de   afspraaktijd,   te   komen   en   direct   na   uw   afspraak   te  

vertrekken.   Kom   zoveel   mogelijk   alleen   naar   de   praktijk.  
● 1,5   meter   afstand    te   houden   van   elkaar.  
● De   aangegeven   looplijnen   te   volgen.  
● Twee    handdoeken   mee   te   nemen   bij   behandeling   in   de   behandelkamer   en   1   handdoek   bij  

behandeling   in   de   oefenzaal.  
● Indien   mogelijk   in   sportkleding   te   komen   wanneer   uw   therapie   in   de   oefenzaal   plaatsvindt.  
● Om   geen   gebruik   te   maken   van   kleedkamers,   douches   en   toiletten.   Deze   zijn   niet   in  

gebruik.  
● Alle   meegebrachte   zaken   (flesjes,   etc.)   weer   mee   naar   huis   te   nemen.  

 
Wanneer   u   niet   in   de   praktijk   behandeld   kan   worden   is   er   de   mogelijkheid   om   via   e-health  
(beeldbellen)   en   via   een   telefonisch   consult   adviezen   en/of   oefeningen   te   krijgen.  
 
Wij   zorgen   voor:  

● Een   beperkt   aantal   mensen   in   de   wachtruimte.  
● Eventuele   veiligheidsmaatregelen,   zoals   het   gebruik   van   mondkapjes   en   handschoenen  

voor   de   therapeut.  
● Dat   na   ieder   bezoek   wij   de   behandelbank   en   deurklinken   desinfecteren   als   aanvulling   op  

onze   normale   hygiëne-   en   infectiepreventiemaatregelen.  
  
Blijf   gezond   en   wellicht   tot   gauw   bij   ons   op   de   praktijk.  
 
Met   vriendelijke   groet,  
Team   van   Kasteel.  


