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Information til alle brugere af FysioDanmark Vejle og FysioDanmark Vejle Fitness 

 
Kære alle brugere af FysioDanmark Vejle og FysioDanmark Vejle Fitness. 
 
Hermed information om, hvad de nye retningslinjer, som regeringen meldte ud d. 23/10 2020, har 
af indflydelse på brugen af FysioDanmark Vejles og FysioDanmark Vejle Fitness’ tilbud. 
 
Forsamlings loftet på 10 personer har ikke indflydelse på din selvtræning eller din træning med 
fysioterapeut i træningscenteret. 
Fitnesscentre og fysioterapier må fortsat holde åbent for almindelig ophold og færdsel på tværs af 
aldersgrupper. 
 
Idet holdtræning anses som et arrangement/aktivitet, må der max. være 10 personer på 
holdtræning. Dvs. 9 holddeltagere + fysioterapeut/instruktør. Dette gælder pr. 26/10 2020 og 
foreløbigt 4 uger frem (se nedenfor for yderligere beskrivelse) 
 
Du skal være opmærksom på, at du fra d. 29/10 2020 SKAL bruge mundbind ved ankomst til 
centeret/klinikken. Du må kun tage mundbindet af under omklædning, ifbm. træning eller hvis en 
medarbejder instruerer dig i, at du må tage det af. Når du forlader træningsarealet eller 
omklædningen skal du bruge mundbind igen, indtil du er ude af huset. 
 
Det er fortsat VIGTIGT at booke tid til fitnesstræning! 
Bookingguide FITNESSMEDLEM: 
https://fysiodanmarkvejle.dk/wp-content/uploads/2020/06/Guide-til-booking-af-fitnesstr%C3%A6nin
g-for-FITNESSMEDLEM.pdf  
 
Bookingguide MEDICALFITNESSMEDLEM: 
https://fysiodanmarkvejle.dk/wp-content/uploads/2020/06/Guide-til-booking-af-fitnesstr%C3%A6nin
g-for-MEDICALFITNESSMEDLEM-2.pdf  
 
Retningslinjer for træning 
- Træningshold er maksimalt 10 personer inkl. instruktør (ny retningslinje pr. 26/10 2020) 
- Brug mundbind - undtagen under træning (ny retningslinje pr. 29/10 2020) 
- Oplever du symptomer på COVID-19, skal du ikke gå ind 
- Træning i centeret: Du må gerne klæde om/bade 
- Holdtræning i salene: Du må IKKE klæde om/bade og skal bruge separat indgang 
- Desinficer maskiner/udstyr grundigt efter brug  
- Medbring gerne klud til desinficering (maskinerne har bedre af dét end papir. Kan købes i 
receptionen, 10 kr.).  
- Medbring håndklæde til brug på sæde/ryglæn ved træning i maskiner 
- Medbring drikkedunk (vandautomaten er lukket og det er ikke tilladt at fylde 
sin drikkedunk på toilettet, så fyld den hjemmefra. Vand kan købes i 
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receptionen, 10 kr.) 
- Medbring egen måtte/tæppe til træning og hold, hvor du plejer at bruge dette 
- Der udluftes 15 min. mellem hvert hold i salen 
- Centeret lukkes dagligt kl. 12-13, hvor hele huset desinficeres 
- Hold afstand 
- Sprit hænder ofte 
 
Læs vores retningslinjer for træning her (opdateres løbende): 
https://fysiodanmarkvejle.dk/klinikken/nyhedsbreve/  
 
Fysioterapeutisk holdtræning: Max 9 personer + fysioterapeut 
Vi har i forvejen holdt antallet af deltagere på fysioterapi-hold under 10 og det er derfor kun i få 
tilfælde, at nogen vil blive berørt af forsamlings loftet på 10 personer. Vi kontakter de få, det 
vedrører, og tilbyder alternative muligheder for træning. 
 
Fitness-holdtræning: Max 9 personer + instruktør 
Vi er kede af, at der er mange, der bliver begrænset i at træne på de tidspunkter, som de helst vil 
og er vant til. Indtil nu har der været plads til 15 deltagere i den store sal, så det betyder, at de af 
jer, som står på deltagerliste som nr. 10, 11, 12, 13, 14 og 15 vil komme på venteliste til holdet. Vi 
opdaterer holdene hurtigst muligt. 
 
Der vil komme flere midlertidige ekstra fitnesshold for at fordele jer på holdene. Mange af de nye 
hold vil ligge om eftermiddagen/aftenen - både af hensyn til holdsalens ledighed og for at 
begrænse antallet af medlemmer til stede på én gang i huset og dermed minimere risikoen for 
smittespredning. Hold øje med holdplanen eller vores facebook-side “FysioDanmark Vejle Fitness”. 
Vi forventer, at holdene vil være fastlagt i løbet af uge 44. 
 
Krav om mundbind pr. 29/10 2020 

- Brug altid mundbind eller visir, når du er i huset - undtagen under træning 
- Ved træning skal du ikke bruge mundbind - heller ikke når du går fra maskine til maskine 
- Ved holdtræning skal du ikke bruge mundbind - kun til/fra holdtræning  
- Brug mundbind på vej til omklædningen og igen ud fra omklædningen efter træning 
- Mundbind kan købes til 5 kr. i receptionen 

 
Vi glæder os til fortsat at se jer til træning!  
 
Spørgsmål er som altid velkomne og kan rettes til centerleder Amalie Glyngø på 
centerleder@fysiodanmarkvejle.dk eller tlf. 27247102 
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