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

Indhold:
S. 1: Info om Coronapas og rengøring

Retningslinjer for patienter i fysioterapien

S. 2: Retningslinjer for træning i maskiner (PATIENT / MEDICALFITNESSMEDLEM)
Retningslinjer for holdtræning i salene (FYSIOTERAPEUTISKE HOLD)
Retningslinjer for medlem i fitness

S. 3: 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.

Coronapas
Der er krav om fremvisning af gyldigt coronapas i forbindelse med fitnesstræning.
Dvs. alle fitnessmedlemmer skal fremvise gyldigt coronapas 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 har fået første vaccination (14 dage efter første vaccination), 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 8 måneder

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

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
- Kom IKKE i god tid (vent i så fald udenfor)
- Hold afstand
- Sprit hænder (der er placeret sprit i hele huset)
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Retningslinjer for træning i maskiner (PATIENT / MEDICALFITNESSMEDLEM)

Åbningstid for selvtræning:
Man-tors kl. 7.00-18.00
Fredage kl. 7.00-16.00
OBS! Lukket mellem 12.00-13.00, hvor hele huset desinficeres

- Oplever du symptomer på COVID-19, skal du ikke gå ind
- Coronapas: Der er ikke krav om coronapas for patienter/medicalfitnessmedlemmer
- Du må gerne klæde om/bade i forbindelse med træning i maskiner
- Desinficer maskiner/udstyr grundigt 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
- Coronapas: Der er ikke krav om fremvisning af gyldigt coronapas for fysioterapeutiske hold
- Sprit hænder når du går ind
- Medbring egen måtte/tæppe til hold, hvor du plejer at bruge dette
- Fysioterapeuten fremmøder dig til holdet
- Du må gerne klæde om/bade i forbindelse med træning på hold
- 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

Retningslinjer for medlemmer i fitness
- Oplever du symptomer på COVID-19, skal du ikke gå ind
- Coronapas: Der er krav om, at du skal fremvise gyldigt coronapas i receptionen
- Hold afstand
- Sprit hænder (der er placeret sprit i hele huset)
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Retningslinjer for træning i maskiner (FITNESSMEDLEM)

Åbningstid for selvtræning:
Man-tors kl. 7.00-18.00
Fredage kl. 7.00-16.00
OBS! Lukket mellem 12.00-13.00, hvor hele huset desinficeres

- Oplever du symptomer på COVID-19, skal du ikke gå ind
- Coronapas: Der er krav om, at du skal fremvise gyldigt coronapas i receptionen
- Du må gerne klæde om/bade i forbindelse med træning i maskiner
- Desinficer maskiner/udstyr grundigt 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
- Coronapas: Der er krav om, at du skal fremvise gyldigt coronapas (fremvises til

instruktøren)
- Sprit hænder når du går ind
- Medbring egen måtte/tæppe til hold, hvor du plejer at bruge dette
- Du må gerne klæde om/bade i forbindelse med træning på hold
- Instruktøren fremmøder dig til holdet
- 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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