
Katso viesti selaimessa

  

 Uutiskirje 18.3.2020 

 Keinoja yrittäjille Korona-poikkeustilan
yritysvaikutusten heikentämiseksi
Hyvät Fysi partnerit!

Meille on tullut runsaasti huolestuneita yhteydenottoja yrittäjiltä. Korona-viruksen aiheuttama
poikkeustila on aiheuttanut asiakasperuutuksia, joista monet saattavat johtua ihmisten peloista.
Hyvä uutinen on se, että Fysi Partnersin kautta tuleviin vakuutusyhtiökäytäntöihin ei ole tässä
vaiheessa tullut muutoksia. Joitakin hoitoon liittyviä täsmennyksiä tai lisäohjeita on tulossa sitä mukaan,
kun saamme ne neuvotelluksi vakuutusyhtiöiden kanssa.

Älä vain peruuta, vaan siirrä hoitoaika.
Kun asiakas soittaa ja peruuttaa hoitoajan, sovi samalla uusi hoitoaika esim. poikkeustilan päättymisen
13.4.2020 jälkeen. Näin varmistat sen, että hoito toteutuu sinun yrityksessäsi, vaikkakin viiveellä. AVI:n
tämän hetken ohjeet eivät kiellä minkään asiakasryhmän hoitamista.

Alla on linkki ja teksti AVI:n sivuilta, kohdasta usein kysytyt kysymykset päivitetty 17.3.2020:
4. Voivatko yksityiset terveydenhuollon yritykset, kuten hierojat ja fysioterapeutit, jatkaa toimintaansa
normaalisti koronatilanteesta huolimatta?
Suositeltavaa on, että asiakastapaamisia rajoitetaan tilapäisesti, jos vain mahdollista. Jos asiakkaan
terveydentilan kannalta välttämätön asiakastapaaminen joudutaan järjestämään, on tärkeä huolehtia
asianmukaisista suojaustoimista. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa riskiryhmiin kuuluvien
asiakastapaamisissa. On huomioitava, että joku voi sairastaa COVID-19-infektiota tietämättään.
AVI:n usein kysytyt kysymykset

STM antaa ehkä huomenna torstaina uudet ohjeet ja niissä voi tulla tarkennuksia. AVI voi päivittää
silloin myös omat ohjeensa vastaamaan sitä.

Tarkista yrityksesi keskeytysvakuutukset.
Tarkista yrityksesi vakuutuksista, onko sinulla yrityksen keskeytysvakuutus. Vakuutusehdoissa ei ole
tiettävästi mainittu poikkeustilaa ja pandemiaa (näitä ei ole koskaan ennen ollut), joten vakuutus voi
hyvinkin korvata yrityksesi tappioita. Lue vakuutusehdot ja ole yhteydessä vakuutusyhtiöösi asian
selvittämiseksi.

Yrittäjän muistilista poikkeustilanteessa: Potilasperuutuksista johtuva vapautuva aika kannattaa
käyttää hyödyllisesti.

-Mieti lomautukset henkilöstölle ajoissa, 14 vrk ennen pitää antaa lomautusilmoitus. Ennakkotietojen
mukaan lomautusilmoituksen antamisaika saattaa lyhentyä, tiedotamme tästä pian.
-Tee yritykselle varatoimintasuunnitelma, jossa määrittelet asiat ja tärkeysjärjestyksen miten haluat
edetä poikkeustilanteessa kaikki asiat huomioon ottaen
-Käy läpi yrityksen kaikki kiinteät kulut ja neuvottele vuokranantajien ja eläkelaitoksen kanssa ne
minimiin

 

https://fysi-partners-finland-oy.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9meXNpLXBhcnRuZXJzLWZpbmxhbmQtb3kuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81ZTcyNWU4OGI2NTNk/MTU1NDUxMzM2fDMyMjIwNHwxMjE0NjF8NTY3Ng--
https://fysi-partners-finland-oy.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9vbWFmeXNpby5maS8-/MTU1NDUxMzM2fDMyMjIwNHwxMjE0NjF8NTY3Ng--
https://fysi-partners-finland-oy.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuYXZpLmZpL3dlYi9hdmkvdXNlaW4ta3lzeXR5dC1reXN5bXlrc2V0I25vcm0teXJpdHlrc2V0/MTU1NDUxMzM2fDMyMjIwNHwxMjE0NjF8NTY3Ng--


-Hankinnat jäihin
-Mieti uusia innovatiivisia korvaavia palveluita/tuotteita, joista jatkossakin voisit hyötyä
-Oma henkilökohtainen talous ja hyvinvointi –yrittäjän keskeinen voimavara
-Seuraa myös suljettua OmaFysio –ryhmäämme Facebookissa, Jos et ole vielä mukana – liity: tästä
linkistä.  

Luota tulevaisuuteen, me nousemme tästäkin ja tämän jälkeen meitä tarvitaan entistä
enemmän!  

Yhteistyöterveisin,
Aino

Aino Sainio, tj
p. 0400 784515
aino.sainio@fysipartners.fi
Fysi Partners Finland Oy
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Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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