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COVID19-retningslinjer og -information til alle brugere af
FysioDanmark Vejle og FysioDanmark Vejle Fitness

Indhold:
S. 2: Info om coronapas, mundbind og rengøring

Link til bookingguide af fitnesstræning for fitness- og medicalfitnessmedlem

S. 3: Retningslinjer for patienter i fysioterapien
Retningslinjer for træning i maskiner (PATIENT / MEDICALFITNESSMEDLEM)
Retningslinjer for holdtræning i salene (FYSIOTERAPEUTISKE HOLD)

S. 4: Retningslinjer for træning i maskiner (FITNESSMEDLEM)
Retningslinjer for holdtræning i salene (FITNESS-HOLD)

OBS! Overholdes vores retningslinjer ikke, får du først en advarsel. Efter første advarsel får du 4
ugers karantæne eller bortvises.
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Coronapas
Der er krav om fremvisning af gyldigt coronapas i forbindelse med fitnesstræning.
Dvs. alle fitnessmedlemmer skal fremvise gyldigt coronapas og dokumentation for
personidentifikation for at kunne træne i enten maskiner eller på hold.

Er du medicalfitnessmedlem eller patient i fysioterapien, er der ikke krav om fremvisning af
gyldigt coronapas.

Dit coronapas er gyldigt hvis:

- du er færdigvaccineret, eller

- du er testet negativ inden for 72 timer med enten PCR- eller lyntest (antigen-test), eller

- du er tidligere smittet med COVID-19 og dit positive testsvar er foretaget inden for de
seneste 6 måneder

- Og du kan fremvise person identification, som er i overensstemmelse med oplysningerne
på dit coronapas.

Mundbind
Vær opmærksom på, at du 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. Mundbind kan købes i receptionen til 5 kr.

Rengøring
Der er hver dag lukket for træning kl. 12-13, hvor alle overflader i hele huset desinficeres.

Fitnesstræning
Vigtigt! ALLE fitness- og medicalfitnessmedlemmer skal booke træningstid hjemmefra, så vi kan
kontrollere forsamlingsloftet. Du må ikke opholde dig i centeret uden for det bookede tidsrum. Der
vil være stikprøvekontrol.

Bookingguide FITNESSMEDLEM:
Guide til fitnesstræning-booking_FITNESSMEDLEM.docx (fysiodanmarkvejle.dk)

Bookingguide MEDICALFITNESSMEDLEM:
Guide til booking af fitnesstræning for MEDICALFITNESS MEDLEM
(fysiodanmarkvejle.dk)

Sjællandsgade 23a, 7100 Vejle - Telf: 75 83 22 12
E-mail: info@fysiodanmarkvejle.dk - www.fysiodanmarkvejle.dk

https://fysiodanmarkvejle.dk/wp-content/uploads/2021/05/Guide-til-fitnesstraening-booking_FITNESSMEDLEM.docx-1.pdf
https://fysiodanmarkvejle.dk/wp-content/uploads/2021/04/Guide-til-booking-af-fitnesstraening-for-MEDICALFITNESS-MEDLEM.pdf
https://fysiodanmarkvejle.dk/wp-content/uploads/2021/04/Guide-til-booking-af-fitnesstraening-for-MEDICALFITNESS-MEDLEM.pdf


_________________________________________________________________________

Retningslinjer for patienter i fysioterapien
- Oplever du symptomer på COVID-19, skal du ikke gå ind
- Coronapas: Der er ikke krav om fremvisning af gyldigt coronapas, når du skal til fysioterapi
- Du skal have en aftale med fysioterapien om enten behandling eller træning
- Mundbind: Der er krav om brug af mundbind (undtagen når du træner med

fysioterapeuten)
- Kom IKKE i god tid (vent i så fald udenfor)
- Hold afstand
- Sprit hænder (der er placeret sprit i hele huset)

Retningslinjer for træning i maskiner (PATIENT / MEDICALFITNESSMEDLEM)
- Book tid til træning hjemmefra som medicalfitnessmedlem: Link til guide på s. 2
- Oplever du symptomer på COVID-19, skal du ikke gå ind
- Coronapas: Der er ikke krav om coronapas for patienter/medicalfitnessmedlemmer, men

krav om aftale med fysioterapien om træningstidstid (book gerne selv træningstid
hjemmefra som medicalfitnessmedlem).

- Mundbind: Bær mundbind når du går gennem receptionen til/fra træningsområdet
- Du må gerne klæde om/bade i forbindelse med træning i maskiner
- Desinficer maskiner/udstyr grundigt før og efter brug (spray på klud/aftørringspapir og ikke

direkte på maskinerne)
- Medbring 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 fyldt drikkedunk (vandautomaten er lukket og det er ikke tilladt at fylde

sin drikkedunk på toilettet. Vand kan købes i receptionen, 10 kr.)
- Centeret lukkes dagligt kl. 12-13, hvor hele huset desinficeres
- Hold afstand
- Sprit hænder ofte (der er placeret sprit i hele huset)

Retningslinjer for holdtræning i salene (FYSIOTERAPEUTISKE HOLD)
- Oplever du symptomer på COVID-19, skal du ikke gå ind
- Det er ikke tilladt at klæde om/bade i forbindelse med holdtræning (benyt evt.

omklædningsteltet på p-pladsen)
- Medbring egen måtte/tæppe til hold, hvor du plejer at bruge dette
- Gå ind/ud af døren til den sal, du skal være i til holdtræning

o Den store sal: Benyt døren ud mod p-pladsen
o Fyssalen: Benyt indgangen ved Boisen/Diætisthuset
o Cirkelsalen: Gå gennem centeret direkte til cirkelsalen

- Fysioterapeuten fremmøder dig på holdet
- Coronapas: Der er ikke krav om fremvisning af gyldigt coronapas for fysioterapeutiske hold
- Sprit hænder når du går ind
- Desinficer udstyr grundigt før og efter brug
- Medbring fyldt drikkedunk (vandautomaten er lukket og det er ikke tilladt at fylde

sin drikkedunk på toilettet. Vand kan købes i receptionen, 10 kr.)
- Hold afstand
- Der udluftes mellem hvert hold
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Retningslinjer for træning i maskiner (FITNESSMEDLEM)
- Book tid til træning hjemmefra: Link til guide på s. 2
- Oplever du symptomer på COVID-19, skal du ikke gå ind
- Coronapas: Der er krav om, at du skal fremvise gyldigt coronapas i receptionen
- Mundbind: Bær mundbind når du går gennem receptionen til/fra træningsområdet
- Du må gerne klæde om/bade i forbindelse med træning i maskiner
- Desinficer maskiner/udstyr grundigt før og efter brug (spray på klud/aftørringspapir og ikke

direkte på maskinerne)
- Medbring 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 fyldt drikkedunk (vandautomaten er lukket og det er ikke tilladt at fylde

sin drikkedunk på toilettet. Vand kan købes i receptionen, 10 kr.)
- Centeret lukkes dagligt kl. 12-13, hvor hele huset desinficeres
- Hold afstand
- Sprit hænder ofte (der er placeret sprit i hele huset)

Retningslinjer for holdtræning i salene (FITNESS-HOLD)
- Oplever du symptomer på COVID-19, skal du ikke gå ind
- Det er ikke tilladt at klæde om/bade i forbindelse med holdtræning (benyt evt.

omklædningsteltet på p-pladsen)
- Medbring egen måtte/tæppe til hold, hvor du plejer at bruge dette
- Gå ind/ud af døren til den sal, du skal være i til holdtræning

o Den store sal: Benyt døren ud mod p-pladsen
o Fyssalen: Benyt indgangen ved Boisen/Diætisthuset

- Instruktøren fremmøder dig til holdet
- Coronapas: Der er krav om, at du skal fremvise gyldigt coronapas (fremvises til

instruktøren)
- Sprit hænder når du går ind
- Desinficer udstyr grundigt efter brug 
- Medbring fyldt drikkedunk (vandautomaten er lukket og det er ikke tilladt at fylde

sin drikkedunk på toilettet. Vand kan købes i receptionen, 10 kr.)
- Hold afstand
- Der udluftes mellem hvert hold

Spørgsmål er som altid velkomne og kan rettes til centerleder Amalie Glyngø
på centerleder@fysiodanmarkvejle.dk eller tlf. 27247102
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