Velkommen tilbake til Studioday
Kjære kunder, endelig blir det åpning igjen.
Det har vært en merkelig tid og denne er dessverre ikke over. Det blir andre rutiner så lenge det er nødvendig- for din
og vår sikkerhet. Vi åpner for behandlinger/ treningsterapi / opptrening inne, samt utetrening i Frognerparken for deg
som vil trene litt tøffere med en av våre spreke Personlige Trenere.
For at din behandling og opptrening hos oss skal være trygg har vi utviklet en smittevernsrutine som er litt strengere
enn bransjestandaren.
Hos oss skal det være vesentlig tryggere enn for eksempel på matbutikken. Vi har gjennom 15 år ikke hatt en eneste
epidemi hos oss da vi har hatt svært gode rutiner på hygiene og vi vil fortsette med det.
Følgende punkter bes leses grundig:
1. Døren er låst og du må ha avtale på forhånd for å komme inn
2. Kom så presist som mulig til din time slik at vi ikke får kø på venterommet.
3. Har du luftveissymptomer eller har testet positivt på «corona» siste tre uker kan du dessverre ikke komme til
oss. Vi ber om forståelse for dette.
4. når du kommer til oss:
a. Utesko må tas av og settes i første del av gangen.
b. Det er kun tillat med rene strømper eller dedikerte innesko inne i lokalet.
c. Ta sprit på hendene på vei inn og ut eller besøk garderobe/toaletter og ta en grundig håndvask.
d. Har du sår på fingre/hender må du ta et par engangshansker på deg etter spriting/vask. Om du ønsker
kan du uansett bruke hansker under ditt besøk hos oss. Vi har svært mye bra smittevernsutstyr til
disposisjon for deg og oss.
e. Følg ellers retningslinjer fra FHI som også vil bli forklart med plakater hos oss.
f. Grunnet maksimalt antall personer i lokalet samtidig ønsker vi at du ikke dusjer her. Blir det nødvendig
så si fra i god tid, så vi får planlagt besøksantallet.
g. For deg som er i utsatt risikogruppe kan du få opptrening på avdeling Røa. Der er det kun en person av
gangen og minst en time mellom hvert besøk med lufting og vasking. Gratis og alltid ledig parkering.
5. Etter ditt besøk hos oss:
a. Vask deg godt eller rens hendene med sprit. Engangshansker kan kastes i søppelbøtte ved
utgangsdøren.
b. Skulle du få påvist smitte og har vært hos oss må vi få umiddelbar beskjed. Ikke vær redd for å si i fra,
det blir kun verdsatt.
6. Følgende tiltak gjør vi som jobber her:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Alle håndtak og berøringspunkter vil bli vasket(kloret/spritet gjennom hele dagen. Toaletter etter hvert
besøk.
Lokalene blir stengt og luftet flere ganger ila en dag og gulv i gang blir desinfisert hyppig.
Vi jobber på skift og har færre personer i lokalet enn normalt.
Vi vil bruke masker/visir hvis vi står over deg ved behandlinger.
Vi som jobber her vil unngå offentlig transport. Flere av oss som jobber her er selv i risikogrupper og vi
er ekstremt nøye i alle ledd.
Vi skifter klær ila dagen og har egne klær for jobb med to skift pr dag.

Denne situasjonen har kostet oss mye og i noen mnd fremover må vi belaste hver kunde med 50.- / pr mnd i bidrag til
sikre rutiner.
Dette vipses til 606097 eller settes inn på konto nr 90530633836 og merkes med ditt navn og gjeldende mnd.
Vi takker for deres forståelse for disse tiltak, for alles beste. Sammen hjelper vi Norge og hverandre tilbake til normalt.
Vel møtt - hilsen oss på Studioday

