Hur vi hanterar risken för virussmitta
Är du och din närmsta familj/de du regelbundet träffar friska?
Har du varit frisk den senaste veckan? Om svaret på dessa enkla frågor är ja så
är du välkommen till oss!
Vi är friska!
Vi som arbetar här är friska. Våra familjer är friska. Skulle vi själva eller någon i
vår närhet bli sjuk flyttar vi omedelbart alla inbokade behandlingar. Vi tvättar
noga händer och armar på det sätt som Folkhälsomyndigheten föreskriver (varmt
vatten, händer och armar, minst 20 sekunder, noga mellan fingrarna)
Tvätta händerna!
Tvätta händer och underarmar noga med tvål och varmt när du kommer i minst
20 sekunder. Tvätta noga även mellan fingrarna. Använd handsprit. Tvätta
händerna innan du går.
Vi rengör handtag och ytor
Att minimera risken för smittspridning har högsta prioritet och ytor som berörs
rengörs med virusdödande medel regelbundet och med stor noggrannhet.
Kom på rätt tid
Vi minimerar kontakter i vårt väntrum dels genom att i så stor utsträckning som
möjligt förlägga våra terapeuters arbetstider utspridda över dagen (kl 8-20) samt
över veckans dagar (månd-sönd). Vi har också i möjligaste mån 15 minuter
mellan en behandlingstids slut och nästa behandlingstids början, dels för att vi
skall hinna vädra och torka av ytor och handtag mellan våra besökare och dels
för att minimera antalet möten. För att detta skall fungera så bra som möjligt är
vi tacksamma om du kommer strax innan din behandlingstid startar.
Upplever du symptom efter att du gjort din bokning?
Upplever du eller någon i din familj symtom som halsont, hosta,
andningspåverkan, ledvärk eller feber, ring oss direkt så avbokar vi din tid tills
du och din familj är friska. Det är viktigt att du tar kontakt med oss och inte
uteblir från din inbokade behandling! Uteblivet besök, alltså besökstider som
inte avbokats/flyttats, debiteras.
Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade när det gäller råd och riktlinjer
från Folkhälsomyndigheten.

