Veiligheidsprotocol FysioMCN
FysioMCN is beperkt open voor patiëntenzorg. Het uitoefenen voor een contactberoep
blijft verboden maar er wordt een uitzondering gemaakt voor (para)medische beroepen
wanneer er een individuele medische indicatie bestaat, de zorg niet op afstand kan
worden gegeven of kan worden uitgesteld én de beoefenaar alle gezondheidsadviezen kan
naleven.
Het RIVM zegt hierover het volgende:
Kunnen paramedici, zoals fysiotherapeuten, nog zorg blijven bieden?
Ja, maar deze zorg moet op afstand uitgevoerd worden, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. In situaties
waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke
(face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. (…)
De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is.

Voor u en onze veiligheid laten wij alleen mensen in de praktijk toe waarvan we met
vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom vragen wij onderstaande
informatie goed te lezen.
Heeft u nu corona?
Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
Bent u korter dan 6 weken geleden genezen van corona?
Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen:
- verkoudheid
- niezen
- hoesten
- keelpijn
- benauwdheid
- koorts (meer dan 38C)?
- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
- Bent u in thuisisolatie?
-

Als u daarom op één van de volgende vragen ‘JA’ antwoordt dan kunt u op dit
moment geen afspraak maken.
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Huisregels die gelden bij een bezoek aan de praktijk
Voor u en onze veiligheid hanteren wij een paar huisregels:
- Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor het geplande tijdstip van uw afspraak de
praktijk binnen. Als u te vroeg bent wacht dan buiten het gebouw (of in uw auto) tot het
tijdstip van uw afspraak;
- Als u te laat bent bel dan om te vragen of uw afspraak nog door kan gaan. Wij
hanteren een strakke planning zodat de kans op drukte in de gangen en de wachtkamer
minimaal is;
- De kleedruimtes zijn gesloten. U kunt u voor het sporten niet omkleden in de praktijk;
- U kunt geen gebruik maken van het toilet tenzij dit op medische grond noodzakelijk
is;
- U kunt alleen van de oefenzaal gebruik maken als dit noodzakelijk is voor uw
therapie en uitsluitend onder begeleiding van uw fysiotherapeut.. U kunt niet
zelfstandig trainen in de praktijk;
- Neem twee grote badlakens mee naar uw afspraak. Wij mogen geen eigen lakens
gebruiken. Uw afspraak kan niet doorgaan als u deze niet bij u heeft;
- Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of
begeleider meekomen;
- Verlaat de praktijk na uw behandeling zo snel mogelijk.
Dank voor uw medewerking en uw begrip.
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