Beste bezoeker,
Zoals u weet hebben we lang niet mogen behandelen in de woonzorgcentra van Welthuis, we zijn
echter blij met het nieuws dat we sinds kort weer voorzichtig mogen opschalen. Echter zijn de
omstandigheden anders dan u gewend bent. Zo maken we in eerste instantie alleen afspraken via de
telefoon of een videoverbinding. Naar aanleiding van dat gesprek en een aantal vragen bepalen we
de vervolgstappen. Als u, of iemand in uw huishouden, symptomen heeft van corona dan zullen we
beeldbellen/ telefonisch consult doen of wordt de behandeling uitgesteld. Als het voor uw zorg
noodzakelijk is, én het veilig en verantwoord kan, plannen we een behandeling in de praktijk. De
behandeling zal in eerste instantie maximaal 1x per week zijn omdat we nog beperkt patiënten
kunnen ontvangen.
De binnenkomst en het vertrek zal ook anders verlopen dan u gewend bent. U wordt door uw
behandelaar opgehaald bij de hoofdingang alwaar u een aantal vragen (opnieuw) zal moeten invullen
op een formulier. Dit formulier is bijgevoegd als bijlage. Als uw behandelaar twijfelt over de situatie,
is het mogelijk dat we er toch voor kiezen om de behandeling niet door te laten gaan. Twijfelt u zelf
over de situatie? Het is voorlopig mogelijk om ook bínnen 24 uur tot uw behandeling kosteloos af te
zeggen. Uw mantelzorger/(taxi)chauffeur/begeleider kan helaas niet mee naar binnen. Breng deze
daarom bij het wegbrengen hiervan op de hoogte. Na de behandeling wordt u door uw therapeut
weer begeleid naar de uitgang.
Voor cliënten die voor fysiotherapie naar Vivaldi komen geldt het volgende: Voor het maken van de
behandelafspraken zal er gebruik gemaakt worden van een aantal tijdsblokken zodat er in de
oefenzaal geen contact is met cliënten vanuit de revalidatie of vanuit het verpleeghuis. Hierdoor kan
het voorkomen dat u niet op uw oude tijd terecht kan. We hebben de oefenzaal zo ingericht dat het
mogelijk is om met 1,5 meter afstand van elkaar te oefenen.
Voor het bezoek bent u op de hoogte van de huisregels ten tijde van Corona, toegevoegd als bijlage.
Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen handen schudden
Neem uw eigen (bad)handdoek mee voor behandeling op de behandelbank
Desinfecteer uw handen voor en na de afspraak
1 persoon per fysiotherapeut
Hoest en nies in uw elleboog
Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
Bij griep of andere luchtwegklachten zegt u de afspraak af
Maak elk apparaat schoon na gebruik (mocht dit niet mogelijk zijn voor u, zal uw therapeut
dit doen).
LET OP: Voorlopig is het niet toegestaan om bij ons gebruik te maken van het toilet.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: uw behandelaar
vertelt u welke zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen.
Bekijk ook onze website www.Goudenhart.nu voor de actuele situatie en informatie.
Namens Goudenhart

