ИНФОРМАЦИЯ
Многоуважаеми клиентки и клиенти,
От 25.05.2020 насам отново е възможно да се явите при нас лично на предварително уговорена
среща!
Има няколко задължителни правила, които трябва да спазваме заедно, за да бъде предотвратено
разпространението на корона вируса. При това ние с Вас имаме общата цел да избягваме нови
инфекции като се защитаваме взаимно. За целта ние обобщихме най-важните правила за Вас и за
нашите служители*ки:
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▪
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▪
▪

По възможност се явявайте сами на уговорената среща – за избягване на контакти при нас трябва
да се задържат колкото е възможно по-малко хора.
Поради това моля не пристигайте и по-рано от времето на уговорената среща. Ако закъснявате,
моля да се обадите по телефона. В такъв случай ние ще опитаме да отложим Вашата среща.
Престоят в бюрото по труда е позволен само с маска покриваща устата и носа. Тук важат същите
правила както при пазаруване.
Моля дезинфекцирайте ръцете си при влизане в нашите помещения на една от подготвените
станции!
В зоната на входа моля да ни съобщите Вашите актуални данни за контакт. Данните за контакт
са ни необходими, за да можем да Ви информираме за евентуално разпространение на
инфекцията. Без тези данни за съжаление няма да можем да Ви консултираме. Ако бъде
установено, че заразено лице се е намирало при нас по същото време като Вас, ние незабавно
ще Ви информираме за това.
Моля стойте винаги на достатъчно разстояние (мин. 1,5 m) от други хора.
Моля избягвайте докосванията (напр. ръкостискане).
Моля да кихате и кашляте в сгъвката на лакета или в носна кърпа, която трябва да отстраните
като отпадък незабавно след това в затворен контейнер.

Естествено и всички служители*ки на бюрото по труда Wuppertal AöR ще спазват тези правила. Ние
сме създали офиси със специално оборудване за провеждане на срещи, за да намалим до минимум
взаимния риск от инфектиране.

Моля останете здрави!
Ваше бюро по труда Wuppertal

