Vertaling van een brief uit het Nederlands naar Turks

Sayın Müşteri,
CGG Vagga [Ruh Sağlığı Merkezi] Koronavirüs salgınının yayılmasını durdurma kapsamında ileriye yönelik
bazı önlemler aldı. Hepimizin sağlığımızı koruyabilmemiz için sizden aşağıdaki kuralları iyice okumanızı ve
bu kurallara uymanızı bekliyoruz.
İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz!
Sorularınız için 03-2569140 numaralı telefondan bizleri arayabilirsiniz.
Randevunuz olduğu gün sizde tipik korona belirtilerinden (ateş, kuru öksürük, yorgunluk, balgamlı
öksürük, baş ve kas ağrısı gibi) 1 veya daha fazla belirti varsa randevunuzu iptal edin.
Randevunuza saatinden 5 dakika kadar erken gelin. Bu sürede kayıt yaptırabilir ve görüşmenizde tam
zamanında hazır bulunabilirsiniz.
Binaya girişte ağız-burun maskesi (12 yaşından büyükler) takın. Yardım sunucunuz, maskesi takılı
halde, sizi bekleme odasından gelip alacaktır. Görüşme sırasında 1,5 metrelik sosyal mesafe
korunacaktır, ancak yardım sunucunuzla istişare ederek maskenizi çıkarabilirsiniz. Terapi odasından
çıktığınızda maskenizi yeniden takmanız zorunludur.
Bir görüşme seansı en çok 45 dakika sürer (yardım sunucunuzla aksi kararlaştırılmadıkça). Böylece
yardım sunucunuz görüşme odasını her görüşme sonrası dezenfekte etmek ve havalandırmak için
yeterli zaman bulmuş olur.
Diğer insanlarla aranızdaki 1,5 metrelik mesafeyi her zaman koruyun.
Binamıza girişte sunulan alkollü jel ile ellerinizi dezenfekte edin.
Selamlaşmalarda tokalaşmayın.
Bekleme salonunda ve görüşme odasında içecek bulundurulmaz. Gerekiyorsa bunu kendiniz temin
edebilirsiniz.
Bina içinde etrafınıza temastan mümkün olduğunca kaçının, özellikle de kapı kollarına dokunmayın.
Eğer dokunursanız: sonrasında hemen ellerinizi dezenfekte edin.
Hijyen önlemlerine uyun: Dirsek boşluğunuza öksürün ve hapşırın, her tuvalet kullanımından sonra
ellerinizi yıkayın, yüzünüze dokunmayın.
Koridorlarda ve merdivenlerde: sağ taraftan yürüyün, merdivenlerde yukarıya çıkanlara her zaman
öncelik tanıyın, gerektiğinde biraz bekleyin.
Asansörü sadece 1 kişi veya 1 aile birlikte kullanabilir.
Sadece acil tuvalet ziyaretlerine izin verilir.
Binadaki işaret tabelalarına ve Vagga personelinin talimatlarına uyun.
Tüm muayeneler yeniden ücretli olarak yapılır (eğer muafiyetiniz yoksa). Bu hem telefonla hem de
görüntülü olarak yüz yüze yapılan muayeneler için de geçerlidir. Ödemeler sadece elektronik olarak
yapılabilir, nakit ödeme kabul etmiyoruz. Eğer ödeme kartınız yoksa faturanız postayla evinize
gönderilir.
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Görüşmeye katılmayan refakatçılardan (yönlendiriciler, ebeveynler, … gibi) bina dışında beklemelerini
istiyoruz.

