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 PSZ Mittelhessen دفتر   در اطالعات مهم در مورد مشاوره 
 

برای   داشته باشیم. از این جهتشخصی های مشاوره   PSZ Mittelhessen دفتر  می توانیم در دوباره کهال هستیم ما خوشح
 ها صورت بگیرند.  از عفونت ، باید اقدامات احتیاطی برای مشاورهافراد مقابله با گسترش بیشتر بیماری کورونا و محافظت 

 
 قبل از قرار مالقات 

 

کنید.  کنسل لطفاً قرار مالقات را  ( و یا تب دارید یا عالئم سرماخوردگی )گلودرد ، سرفههستید  بیمارمیکنید احساس شما اگر •
 ، قرار مالقات جدیدی دریافت خواهید کرد.صحت یافتید هنگامی که دوباره

بیایید. اتاق انتظار ما در حال حاضر بسته است ، بنابراین نمی توانید منتظر قرار مالقات خود لطفاً به موقع به قرار مالقات  •
 باشید.  PSZدر 

 زیرا اتاق انتظار بسته است. دون همراه در مالقات بیایید،در صورت امکان ، لطفاً ب •

•  ً آن اجازه وارد شدن به دفتر را   را بپوشید ، بدونآن ماسک  PSZدر طول مدت اقامت در و  بیاوریدماسک  با خود لطفا
 .ندارید

 

 خود را ضد عفونی کنید.های  دست PSZلطفاً به محض ورود به  •
 

 در حین قرار مالقات 
 

 دقیقه طول میکشند. 45ها مشاوره  •

 اتاق طوری تنظیم شده است که می توان فاصله ایمنی را حفظ کرد. لطفا خطوط روی زمین را دنبال کنید.  •

 اتاق در طول کل مشاوره تهویه می شود. •

 پیشنهاد نمیکنیم.آب برای نوشیدن  به دالیل بهداشتی ، متأسفانه •

 .جریان مشاوره باید ماسک پوشیده شود در •
 

 بعد از قرار مالقات 
 

 تقاطع صورت نگیرد. را ترک کنید تا با مشتری بعدی  PSZلطفاً پس از مشاوره دستان خود را ضد عفونی کرده و  •
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