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الجمعية الداعمة للمركز النفسي االجتماعي
لالجيين في وسط هيسين .
: 0641 98 42 66 - 0الهاتف
: 0641 98 42 66 – 66فاكس
: info@psz-mittelhessen.deايميل

 ٥حزيران ٢٠٢٠

معلومات مهمة من أجل مواعيد االستشارة في المركز االجتماعي النفسي في منتصف هيسين
نعود اآلن لنقوم بتقديم االستشارات في المركز االجتماعي النفسي في منتصف والية هيسين
لكي نستطيع ان نعيق انتشار فيروس كورونا ولكي نساهم في حماية جميع العاملين من خطر العدوى ،يجب علينا اتباع بعض معايير السالمة
فينا يخص مواعيد االستشارة
قبل الموعد

الرجاء الغاء الموعد اذا كنت تشعر بالمرض أو كانت تظهر عليك أعراض الرشح ( االم بالحلق ،سيالن ،سعال) أو ارتفاع بالحرارة .تستطيع
الحصول على موعد جديد عندما تعود صحتك بخير.
الرجاء االلتزام الدقيق بالمواعيد .غرفة االنتظار عندنا مغلقة حالياً ،حيث ال يمكنك االنتظار عندنا
الرجاء ان أمكن الحضور دون مرافقة وذلك ألن غرفة االنتظار مغلقة .
الرجاء احضار كمامة معك .والرجاء لبس الكمامه خالل تواجدك في مركزنا ،دون الكمامة ال يسمح لك الدخول .
الرجاء تعقيم اليدين ،فور دخولك .
أثناء الموعد

من أجل موعد االستشارة نخصص  ٤٥دقيقة للموعد .
الغرف مجهزة ،بحيث يمكنكم الحفاظ على مسافة أمان ،الرجاء الحفاظ والبقاء على الخطوط المرسومة على األرض
أثناء موعد االستشارة سيتم تهوية الغرفة باستمرار .
ألسباب صحية ،ال نستطيع لألسف تقديم ماء للشرب .
أثناء المحادثة ضمن الموعد يجب ارتداء الكمامات طوال الوقت .
بعد الموعد

الرجاء تعقيم اليدين بعد موعد االستشارة وغادر المركز االجتماعي النفسي لكي اليحصل احتكاك مع المراجعين األخرين.
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