Goed nieuws:

De praktijk is weer geopend!
De fysiotherapeuten hebben van het RIVM en de overheid toestemming
gekregen om de praktijken weer te openen. Daar zijn wij erg blij mee!
Vanzelfsprekend volgen wij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en onze
beroepsvereniging.
Bent u patiënt bij ons? Dan wordt u door uw fysiotherapeut gebeld om weer
een afspraak te maken. Nog geen patiënt bij ons? Bel dan met 036-5313131
of mail naar info@fysioalmerehaven.nl

De volgende maatregelen zorgen ervoor dat uw bezoek veilig is:
We nemen, indien nodig, diverse hygiënische voorschriften in acht (denk
aan beschermende kleding, mondkapjes en handschoenen en na iedere
behandeling maken wij de behandelbank e.d. schoon).
We schudden geen handen.
Wilt u 1,5 m afstand houden?
In de wachtkamer staat een pompje met desinfecterende gel voor uw
handen.
We wassen voor- en na de behandeling gezamenlijk onze handen.
Wilt u exact op tijd komen?
Kom alleen. Als dat niet kan, mag maximaal één ouder/begeleider mee.
Gelieve zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten.
De looproutes zijn bij onze twee vestigingen aangepast (volg de zwarte
pijlen op de vloer):
Voor gezondheidscentrum de Haak (Schoolstraat 32):
Wilt u door de hoofdingang binnenkomen en door de medewerkers-uitgang
het gezondheidscentrum weer verlaten?
Voor de Kerkstraat 92 (eerste verdieping boven huisartsenpraktijk
Medimere Haven):
Wilt u bij binnenkomst de lift gebruiken en, indien (fysiek) mogelijk, via de trap
de praktijk verlaten?

Uw behandeling kan niet doorgaan indien:
 U nu of korter dan 2 weken geleden Corona heeft (gehad).
 Bij één van de volgende symptomen: verkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts (>38°).
 Dit geldt ook wanneer dit speelt bij uw huisgenoten of iemand in uw
directe omgeving. Meldt u zich dan af.
 Behoort u mogelijk tot een risicogroep? Dan zullen we eerst met u en
uw huisarts overleggen.
 Groepsgewijze training kan helaas nog niet doorgaan maar individueel
trainen in de oefenzaal met een fysiotherapeut kan wel.
Als u twijfelt, bel of mail ons gerust.
Er kan in overleg met u altijd gekozen worden voor videobellen of een
telefonisch consult.

Indien u geen van bovenstaande symptomen heeft dan kunt u gewoon een
afspraak maken. U bent van harte welkom!
Houd onze site of facebookpagina in de gaten voor actuele informatie.
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!
Met vriendelijke groet,
Team fysiotherapie Almere Haven

