CORONA-VIRUS/ COVID-19 FORANSTALTNINGER (30. APRIL)

REVIDEREDE FORHOLDSREGLER
FOR KROPSTERAPEUTISKE BEHANDLINGER
VED PERFECT BODY BALANCE
Aftale om behandling:
A) Alle bookinger skal visiteres individuelt.
Når du booker online (min 36 timer i forvejen), ringer vi dig derfor op efterfølgende. Først herefter er
din booking endeligt bekræftet.
B) Sikring af at årsag til behandlingen er velbegrundet
og falder ind under mindst ét af følgende punkter:
– 	Alvorligheden af sygdommen / tilstanden
–	Risiko for at sygdommen / tilstanden at forværres, hvis den ikke behandles, inklusiv risiko for
øget medicinforbrug.
–	Risiko for at sygdommen / tilstanden bliver kronisk ved udeblivende behandling i længere tid
–	Påvirkning af livskvaliteten
–	På virkning af funktions- og erhvervsevne
C) Klienter med COVID-19 eller mistanke herom (feber,
hoste, ondt i halsen, hovedpine, og muskelømhed
(som ved influenza) - evt ledsaget af symptomer fra
næsen, behandles ikke.
Forud for hver behandling:
–	Brugte lagener og engangsbetræk fjernes
fra behandlerrummet.
–	Briks, alle kontaktflader og dørhåndtag
desinficeres.
–	Briks redes op med rene lagener. Ønsker du
et tæppe over dig, bedes du selv medbringe
et nyvasket.
–	Vi lufter grundigt ud.
Ved ankomst til klinikken:
–	Ankom max 5-10 minutter før din tid.
–	Hold god afstand til andre klienter/behandlere.

–	Du bliver ikke tilbudt vand – hverken før eller efter
behandlingen. Medbring derfor egen drikkedunk.
–	Borde med magasiner, bøger m.m. er fjernet fra
venteværelset.
–	Medbring så lidt overtøj og ejendele som muligt.
–	Vær sikker på, at du ikke har symptomer på
COVID-19.
–	Vask dine hænder og anvend tilgængeligt håndsprit
.
Indledende samtale:
–	Vi holder en afstand til hinanden på min. 1 meter.
Inden behandlingen:
–	Vi vasker grundigt hænder og underarme. Og
afspritter hænderne.
–	Ønsker du det påfører vi os en maske (Type II),
der beskytter både behandler og klient under
behandlingen.
Efter behandlingen:
–	Vasker vi hænder igen. Og vi anbefaler at du
anvender håndsprit inden du forlader klinikken.
–	Vi anbefaler at du ikke opholder dig i klinikken
i alt for lang tid efter endt behandling.
Betaling:
–	Betaling via hjemmeside eller Mobile pay foretrækkes for at undgå smitterisiko med kontanter.
Vi håber at du vil hjælpe os med at opretholde
ovenstående retningslinjer, så vi alle kan passe
godt på hinanden
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