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Fysiosmile besteedt grote zorg aan veiligheid en hygiëne als het gaat om onze patiënten en medewerkers.
Nu de richtlijnen verder verscherpt zijn informeren wij u over onze aangepaste praktijk afspraken.

Hygiëne protocol Fysiosmile

Wat verwachten we van u?
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Wij hebben extra hygiënemaatregelen
genomen.
Er worden geen handen geschud.
De deur wordt voor u opengehouden en
gesloten door de therapeut.
De contact oppervlaktes worden na iedere
patiënt schoongemaakt en gedesinfecteerd
met professionele wegwerp microvezeldoeken
en desinfectans.
Onze therapeuten werken niet als zijzelf
klachten hebben zoals luchtwegklachten,
verkoudheid, benauwdheid, hoesten en of
koorts.
Er werkt 1 therapeut per locatie.
Er is de mogelijkheid de behandeling/ intake
te laten plaatsvinden door middel van een econsult. Hiermee kunnen wij adviezen,
oefeningen en dergelijke aan u doorgeven
zonder dat u daarvoor hierheen hoeft te
komen. Neem daarvoor contact op met uw
fysiotherapeut.

Fysiosmile Almelo, Zilvermeeuw 104, 7609 RZ / praktijkruimte 104
Fysiosmile Enschede MST, route A17/Kaakchirurgie
Fysiosmile Enschede Potsweg 15b
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Voordat u de praktijk in gaat kunt u op locatie
ZGT de handen wassen in het toilet. Het toilet is
een paar meter voor de ingang van onze
praktijkruimte. Op de locatie “Ruimte voor
Balans” in Enschede kunt u dat doen in de
wachtkamer.
Heeft u duidelijke of vage luchtwegklachten,
verkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts óf
bent u in een risicogebied geweest dan wel bij
een besmet of vermoedelijk besmet persoon.
Annuleer dan uw behandeling per email of per
app. Als per email of app niet mogelijk is, bel dan
uw therapeut en spreek haar/zijn voicemail in.
Om het telefoonverkeer te beperken vragen we
u alleen uw eigen therapeut te bellen. Er wordt
gereageerd op de voicemail.
Indien de behandeling binnen 24 uur afgemeld
wordt, zal deze niet in rekening worden
gebracht.
Voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/coronavius

www.fysiosmile.nl

