Fysio on the Move Corona Beleid 1-05-2020

Beste patiënten van Fysio on the Move,
Gisteren kreeg onze beroepsgroep groen licht om de fysiotherapeutische zorg stapsgewijs
op te schalen. Eindelijk!
Wij zijn open voor reguliere zorg volgens de richtlijnen van het RIVM.
Wij zijn druk bezig geweest met alle aanpassingen op de praktijk. Belangrijk is om nu veilig
op te starten.
● De praktijk is 1,5 meter proof
● We hebben een duidelijk hygiëneprotocol
● We kunnen op een veilige manier hands on therapie aanbieden
● We hebben aangepaste roosters om zo min mogelijk drukte te creëren in onze
praktijk op alle locaties..
Wij bieden in de praktijk revalidatie van Corona (COVID_19 patiënten) aan. Hiervoor
hebben wij 2 therapeuten opgeleid.
Wij zullen hands on therapie en E-health met behulp van videobellen combineren om zo de
beste zorg voor u te kunnen bieden.
Indien u symptomen heeft die mogelijk duiden op een COVID-19 besmetting, dan kan de
behandeling niet doorgaan en kunt u contact opnemen met ons om de afspraak te
verplaatsen of te annuleren.
Symptomen zijn:
● (neus)verkoudheid
● loopneus
● koorts bij (38 graden of meer)
● niesen
● keelpijn
● lichte hoest
● benauwdheid

Voor vragen kunt u contact opnemen met de praktijk op 0172-616579 /
info@fysioonthemove.nl
Hartelijke groet,
Namens Fysio on the Move

WIJ ZIJN OPEN EN VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM
---● Fysiotherapeutische zorg mag worden opgeschaald
● Wij bieden in de praktijk revalidatie van COVID_19 patiënten aan. Hiervoor
hebben wij 2 therapeuten opgeleid.
● Wij zijn open voor E-health met behulp van videobellen.
● Wij zijn aanspreekpunt voor houding en beweging gerelateerde problemen
Twijfelt u of u naar de behandeling kunt komen? Neem dan telefonisch contact op met de
praktijk. 0172-616579

1,5 METER BIJ FYSIO ON THE MOVE
----We hebben aanpassingen gedaan om de 1,5 meter afstand ook binnen de praktijk te kunnen
waarborgen. Wanneer u naar de praktijk komt verwachten wij daarom van u het volgende:

● Geen handen geven
● Handen wassen (tenminste 20 seconden) voor de behandeling. Dit kan ik de
behandelruimtes maar ook in de oefenzaal.

●
●
●
●
●
●
●
●

Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
Hanteren van 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk
Kom alleen, indien noodzakelijk met een ander persoon erbij
Kom maximaal 5 minuten van te voren binnen
Ga na de behandeling direct naar huis
Liever geen gebruik maken van het toilet.
Probeer binnen de praktijk zo min mogelijk aan te raken, denk hierbij aan deurknoppen,
stoelen, de balie etc.

● Gebruik van handdoek in de oefenzaal

BESCHERMENDE MIDDELEN OP DE PRAKTIJK
---Fysiotherapie, waarbij er lichamelijk contact is tussen therapeut en patiënt kan bij sommige
indicaties worden gedaan met:

● Beschermende Bril
● Mondkapje
● Handschoenen
Hiermee kunnen wij de veiligheid van de patiënt, maar ook de therapeut waarborgen.

OEFENZAAL
---In onze praktijken wordt gebruik gemaakt van diverse trainingsapparatuur. Deze apparatuur
wordt altijd zorgvuldig schoongemaakt door onze collega’s en hierbij wordt de medewerking van
onze cliënten gevraagd; Neemt u uw handdoek mee?
Binnen Fysio on the Move volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet.
Wanneer er iets aan de situatie verandert, zullen we opnieuw een update delen. Op deze
webpagina van het R
 IVM is ook de actuele status over het coronavirus te volgen.
Bel ons gerust op 0172-616579 of mail ons op info@fysioonthemove.nl
Sterkte de komende tijd!
Namens Fysio on the Move

