
 
Hygiëne Maatregelen Corona 
 
 
Beste Patiënten, 
 
Zoals jullie in de media vernomen hebben, mag de fysiotherapeutische zorg geleidelijk hervat worden. Dit zal 
voorlopig met de nodige voorzorgsmaatregelen plaatsvinden om uw en onze gezondheid veilig te stellen. Vanuit 
het KNGF moeten wij een triage plan doorlopen om u te screenen op gezondheid. Als u volledig klachtenvrij 
bent, mogen wij u in onze praktijk ontvangen en kan er veilig een fysieke behandeling plaatsvinden.  
 
U mag niet komen als:  

- U één of meerdere (ook milde!) symptomen heeft: (neus)verkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts, 
algehele malaise, ernstige vermoeidheid of verlies van reuk/smaak. 

- U de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) heeft gehad. 
- Uw huisgenoten/gezinsleden koorts en/of COVID-19 symptomen hebben. 
- Als er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen COVID-19 vastgesteld is.  

 
We nemen de volgende maatregelen in acht: 

- Wij werken niet als we verkouden zijn, koorts hebben of benauwdheid ervaren of ons ziek voelen. 
- Wij geven geen handen.  
- Wij proberen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden waar mogelijk.  
- Wij wassen onze handen voor en na de behandeling.  
- Wij maken gebruik van mondmasker en handschoen bij een hands-on behandeling.  
- Wij maken de behandelbank, bureau, stoelen, deurklink en toetsenbord en muis na elke behandeling 

schoon met alcohol.  
 
Neem het volgende in acht:  

- Kom op de afgesproken tijd. U kunt geen gebruik maken van de wachtkamer en zult tot de afgesproken 
tijd buiten moeten wachten.  

- De voordeur zal gesloten zijn. U moet aanbellen en doorgeven hoe laat en bij wie u een afspraak heeft.  
- U komt alleen. Heeft u begeleiding, laat deze buiten wachten.  
- Zorg dat u schoon bent.  
- Neem zelf een schoon hoeslaken of (grote) handdoek mee voor op de behandelbank.  

 
Bij twijfel kunnen we telefonisch overleggen wat het beste is. 
Ga bij uzelf te raden of uw zorg noodzakelijk is, de fysiotherapeut bezoeken blijft een risico. Bij twijfel of overige 
vragen kunt u contact opnemen met de praktijk via de receptie op  
010 - 477 50 33 of per e-mail via fysiotherapie@gcml.nl 
 
We kijken er naar uit om u weer van dienst te kunnen zijn.  
 
 

 
 


