Våre smittevernsrutiner i tillegg til de som Helsedirektoratet har gitt
vedrørende Covid-19:
-

-

-

Pasienten/klienten må nå bruke eget laken/håndkle/flisteppe over benken, slik at du
har egen underdel å ligge på. Dette fordi vi skal ta med oss minst mulig til deg og du
trenger som vanlig å ha et lite og et stort håndkle som dekker hele deg og en pute.
Benken blir vasket med antibac før og etter behandlingen.
Plages du med luftveien kan vi ikke behandle deg, da kan du avbestille timen.
Vi vil bruke hansker under behandlingen.
Vi trenger å låne en vask der vi kan vaske oss på hendene når vi kommer og når vi
skal gå.
Bruk av munnbind kan brukes ved behov. Etter en lang behandling blir munnbindet
fuktig og da mister den sin effekt. Vi ønsker at du er frisk og ikke har vært i kontakt
med noen som har hatt Covid-19 de siste 20 dagene før behandling. Men vi kan
bruke munnbind hvis du ønsker det.
Mange har allergi disse tidene. Ved allergi utslag anbefaler vi at både terapeuten som
kommer til deg og du bruker munnbind for å unngå dråpesmitte.
Vi vil helst ikke massere brystpartiet med mindre terapeutene og behandler har
munnbind på seg.
Ang. betaling ønsker vi betaling på VIPPS, aller helst fakturering. Mange eldre eller
mennesker med nedsatt funksjonsevne har ikke tilgang til VIPPS eller e-post. Da kan
det betales med kort terminal. Kort terminalen vil bli vasket med antibac før og etter
bruk.

Til institusjoner
Vi følger Helsedirektoratets, MF og egne rutiner, i tillegg til at vi kan tilpasse oss etter
rutinene hver institusjon har. Dere kan ringe oss på 46669067 for videre avtale.

Reisen mellom pasientene
-

Vi bruker antibac i bilen, døråpner, håndtak, girspaken, osv.
Vi sprayer oss med antibac på kroppen (klær, sko og hår) før vi går inn til deg og etter
vi har vært hos deg, det vil si før vi går inn i vår bil.
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