
 

________________________________________________________________________________ 
Kære alle 
 
Det er en alvorlig situation vi står i og jeg ved det berører jer alle sammen. Statsministerens 
anbefalinger i aftes var meget tydelig og situationens alvor var man heller ikke i tvivl om. I 
FysioDanmark Vejle handler vi så relevant og korrekt som muligt ud fra de anbefalinger 
sundhedsstyrelsen giver os.  
 
Min holdning er, at vi har en meget vigtig funktion i samfundet og løser en sundhedsmæssig meget 
vigtig opgave og derfor holder vi selvfølgelig åben i fysioterapiklinikken. Der er mange patienter der 
har brug for behandling og den mulighed er der stadig.  
 
FysioDanmark Vejle reagerer med følgende tiltag på baggrund af sundhedsstyrelsens anbefalinger 
de næste 14 dage med effekt fra i dag 12/3 2020.  
 
KLINIKKEN ER ÅBEN - alle der ønsker behandling kan stadig få en behandlingstid. 
 
FITNESSCENTERET LUKKER fra i dag torsdag d. 12/3 2020 kl 12.00 til og med søndag d. 29/3 
2020.  
 

- Alle med medicalfitnessmedlemskab - som er et behandlingstilbud med træning som 
vigtigste intervention - kan stadig træne i centret i klinikkens åbningstid fra 7-16 på 
hverdage. 

- Alle der træner og modtager individuel fysioterapi i træningscentret, skal overholde 
2 meters afstand til den næste, der træner. Kan dette ikke opnås, skal man finde 
anden træningsform eller forlade centret. 

- Alle fysioterapeutiske holdtræningstilbud aflyses pr. dd. og alle patienter tilbydes individuel 
træning. 

- Alle patienter der aflyser deres tider, får tilbudt tider om 14 dage og alle tilbydes telefon- 
eller videokonsultation. 

- Behandling der indeholder træning flyttes ind i behandlingsrum, hvis der er for mange i 
træningscentret på den pågældende tid.  

- Venteværelset har få stole med 2 meters mellemrum og der er “venteværelse” ud for hvert 
behandlingsrum, så man ikke behøver være i kontakt med andre end egen behandler. 

- Der skiltes og opfordres til høj hygiejnestandard blandt patienter og personale. 
- Personalet spiser frokost i små hold allerede. Vi vil fra på mandag have reduceret 

bemanding i receptionen og fysioterapeuterne vil have skiftende arbejdstider. 
- Alle telefoner er åbne og vi er til stede på mail fra kl. 7-16 alle dage så vi håber at kunne 

hjælpe alle dem, der får brug for os. 
 
Situationen er ekstraordinær alvorlig og i FysioDanmark Vejle gør vi alt vi kan for at efterleve 
regeringen og sundhedsstyrelsens anbefalinger og samtidig er vi meget bevidste om vigtigheden 
af at være en del af det danske sundhedsvæsen og udfører derfor behandlinger i så vid 
udstrækning det er os muligt. 
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