Hvor og hvornår foregår behandling og træning?
Lokalitet – klik på link for at se beliggenhed
Aktivitet
Lokalitet
Mandag
Fysioterapi i
egen klinik
Fysioterapi i
sundhedscenter
Øvelsesterapi

Borgerskolen –
barakbygning
v. boldbanen
Taastrup
Hovedgade 41
Parkskolen –
gym.sal B

Afspænding

Parkskolen –
gym.sal B

Cirkeltræning

Parkskolen –
gym.sal B

Kiropraktik,
massage,
zoneterapi

Tirsdag
09:0015:00

08:00-17:00

Onsdag

Fredag

08:3013:00
07:0016:40

07:0010:40

13:3015:00

11:0013:00

15:3016:00

15:0015:30

16:0017:00

15:3016:30

Sundhedscentre

Bestil tid
Øvelsesterapi, kiropraktik, massage og zoneterapi kan kun bookes af fysioterapeuten. Afspænding og
cirkeltræning skal bookes for hver gang du ønsker at deltage.
Bestil tid online på www.falck.dk/healthcare
Klik på Booking og derefter på Book tid her og log på med
● Virksomheds-ID: 34139
● Bruger-ID: Cpr.nr. med bindestreg
● Adgangskode: Falck@123 (husk stort F)
Første gang du logger på bookingsystemet, skal du ind i fanebladet Ret personlig info. Her skal du tilføje din
e-mail og dit telefonnummer. I øverste højre hjørne skal du ændre adgangskoden. Når systemet har disse
oplysninger, får du mail og SMS på din bookning og eventuel aflysning af behandling.
● Bestil tid ved at klikke på de farvede felter.
● Aflys tid ved at trykke på den bestilte tid i kalenderen/ eller ring 70 10 20 42.
Du kan også bestille tid pr. telefon hos Fysisk Rådgivningscenter hos Falck Healthcare på telefon 70 10 20 42
- alle hverdage mellem klokken 8 og 21.
Husk at melde afbud til din tid!
Det er vigtigt at du husker at melde afbud til din tid, så du ikke optager pladsen for en anden kollega. Se
ovenfor.
Det med småt
Ordningen dækker kun arbejdsrelaterede gener og skader.
Hvis du benytter tilbuddene om behandling giver du samtidig din accept til, at Falck Healthcare, i tilfælde af
manglende afbud til din behandling fra din side, må videregive oplysning om dit navn (ej helbredsoplysninger) til Høje-Taastrup Kommune.

