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اطالعیه
خانمها و اقایان عزیز ،مشتریان محترم
ازتاریخ  25ماه می سال  2020شما می توانید مجد دا در یک تاریخ از قبل توافق شده به اداره ما بیایید.
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا  ،رعایت برخی از قوانین الزامی است که همگی باید آنها را رعایت کنیم.
هدف ما از انجام اینکار ،جلوگیری ازشیوع عفونت های جدید جهت محافظت از شما و ما ست .در این راستا حفظ مهمترین
قوانین را برای شما و کارمندان خود در نظر گرفته ایم:
در صورت امکان -برای امتناع و خودداری از تماس و ارتباطات غیر الزم -در تاریخ توافق شده به تنهایی بیایید. لطفا زودتر از زمان توافق شده به قرار مالقات خود نیایید .اگر دیرتر به زمان مالقات می رسید  ،از طریق تلفن بمااطالع دهید .در این صورت ما تالش می کنیم قرار مالقات شما را به وقت دیگری موکول کنیم..
 اقامت در اداره ما یعنی جب سنتر فقط با پوشش دهان و بینی ،مجاز است ،قوانینی که در زمان خرید نیز اعمال می-شود.
 لطفا هنگام ورود به محوطه ما  ،دستان خود را با مواد ضدعفونی کنند ای که در محل قرار داده ایم ،ضد عفونی کنید! ،لطفا در قسمت ورودی اطالعات شخصی الزم در باره خود را با ما در میان بگذارید .ما به اطالعات شخصی شما نیازداریم تا در صورت لزوم  ،شما و دیگران را از شیوع این بیماری عفونی آگاه کنیم .متأسفانه  ،ما بدون در دست داشتن
اینگونه اطالعات نمی توانیم به شما کمک کنیم .اگر مشخص شود که یک فرد آلوده در همان زمان در اداره ما بوده است
 ،بالفاصله به شما اطالع خواهیم داد.
 همیشه فاصله الزم (حداقل  1.5متر) را از افراد دیگر حفظ کنید. لطفا ازلمس کردن دستان خودداری کنید(مثال دست دادن) عطسه و سرفه خود را با استفاده از آرنج و با استفاده از دستمال انجام دهید ،و دستمال کاغذی استفاده شده را سریعا دریک سطل زباله در بسته بیندازید.
البته همه کارمندان مرکز شغلی Wuppertal AöRنیز به این قوانین پایبند هستند.
ما دفاتر ویژه ای را برای همه قرار مالقاتها ایجاد کرده ایم تا خطر متقابل عفونت به حداقل برسد.

لطفا سالم بمانید!
مرکز کار شماWuppertal

