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Aangepaste huisregels Fysio Active   
in verband met COVID-19 pandemie 

 

Indien er met u een afspraak gemaakt is om binnen de praktijk behandeld te 

gaan worden, gelden de volgende maatregelen: 

 Bij verkoudheidsklachten, hoesten, niezen, verhoging en/of koorts komt u alsnog niet 

naar de praktijk en belt u vooraf naar de praktijk. Uw therapeut bepaalt samen met u 

of behandeling op afstand alsnog mogelijk is.  

 Houd 1,5 meter afstand van alle aanwezigen. 

 Breng een schoon, groot badlaken mee 

 Zorg dat u voor uw afspraak fris gedoucht bent 

 Kom maximaal 5 minuten te vroeg naar uw afspraak. Bent u eerder? Wacht dan 

buiten op de parkeerplaats. 

 De therapeuten werken volgens een strikt tijdschema. Indien u later bent, is uitlopen 

voor de therapeut niet mogelijk.  

 Door de extra hygiëne-maatregelen die de medewerkers moeten uitvoeren zal uw 

directe behandeltijd bij een reguliere zitting 25 minuten bedragen. Tijdens de 

indirecte behandeltijd zal de therapeut de ruimte en oppervlakken reinigen. Zo heeft 

iedereen de garantie dat hij/zij in een veilige en schone omgeving ontvangen wordt. 

 Neemt u plaats in de wachtkamer. Indien de stoelen bezet zijn, wacht ook dan buiten 

op de parkeerplaats. 

 Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak. Uw begeleiding dient buiten de praktijk 

op u te wachten. 

 Bij binnenkomst eerst uw handen desinfecteren.  De daarvoor bestemde middelen 

bevinden zich bij de ingang van de wachtkamer. Daarna kunt u plaats nemen op een 

stoel. Uw therapeut komt u uit de wachtkamer ophalen. 

 Het gebruik van het toilet is in principe niet mogelijk. Het toilet is dan ook afgesloten. 

Alleen in overleg met uw therapeut kan hierin afgeweken worden. De 

toiletmaatregelen die u dient op te volgen zijn in het toilet aangeplakt. 

 Raak zo min mogelijk oppervlakken en voorwerpen  aan. Vraag bijvoorbeeld uw 

therapeut deuren voor u te openen en sluiten.  

 Het zelfstandig trainen binnen de praktijk is op dit moment niet mogelijk. Het 

betreden van de oefenruimtes kan en mag uitsluitend onder begeleiding en toezicht 

van uw therapeut plaatsvinden. 

 Er zullen per werkdag maximaal 2 therapeuten aanwezig zijn per vestiging. Dit 

betekent dat uw therapeut mogelijk op andere locaties en/of tijden werkzaam is, dan 

u voorheen gewend was. 


