Vertaling van een brief uit het Nederlands naar Farsi

مراجعهکنندهی گرامی،
به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا ،مرکز سالمت روان  CGG Vaggaچند اقدام پیشگیرانه وضع کرده است .از شما
خواهشمندیم نکات زیر را به دقت مطالعه و سپس رعایت کنید .با رعایت این نکات ،سالمتی هیچ یک از ما به خطر نمیافتد .با سپاس
فراوان از همکاری شما!
چنانچه باز هم سؤالی داشتید ،با ما از طریق شمارهی  032569140تماس بگیرید.
اگر در روز مشاوره عالئم کرونا (تب ،سرفهی خشک ،خستگی ،خلط سینه ،درد عضالت سر) داشتید ،قرار خود را لغو کنید.
حدودا ً پنج دقیقه قبل از قرار در محل حضور داشته باشید .بدین ترتیب وقت کافی دارید تا خود را به منشی معرفی کنید و سر وقت
در جلسهی مشاوره حضور داشته باشید.
در وقت وارد شدن به ساختمان ،پوشیدن ماسکی که دهان و بینی را بپوشاند الزامی است (برای افراد باالی  12سال) .مشاور ،که
خودش هم ماسک میپوشد ،به دنبال شما در اتاق انتظار میآید .در هنگام مشاوره این امکان فراهم شده تا  1.5متر فاصله رعایت
شود .برداشتن ماسک با توافق طرفین نیز امکانپذیر است .در هنگام ترک کردن اتاق مشاوره نیز پوشیدن ماسک اجباری است.
یک جلسهی مشاوره حداکثر  45دقیقه طول میکشد( .مگر آنکه با مشاور طور دیگری قرار گذاشته باشید) .بدین ترتیب مشاور
وقت کافی دارد تا اتاق را پس از هر جلسه ضدعفونی و تهویه کند.
همواره از اشخاص دیگر  1.5متر فاصله بگیرید.
در وقت ورود به ساختمان ،دستهای خود را با مادهای که فراهم شده ضدعفونی کنید.
از دست دادن در وقت سالم یا خداحافظی کردن خودداری کنید.
در اتاق انتظار یا اتاق مشاوره چیزی برای نوشیدن وجود ندارد .شما احیانا ً میتوانید خودتان نوشیدنی به همراه خود بیاورید.
تا حد امکان از دست زدن به در و دیوار ساختمان و مخصوصا ً دستگیرههای در خودداری کنید .در صورتی که این اتفاق افتاد،
بالفاصله پس از آن دستهای خود را ضدعفونی کنید.
مقررات بهداشتی را رعایت نمایید :در میان آرنج خود سرفه یا عطسه کنید ،پس از رفتن به دستشویی دستهای خود را هر بار
بشویید ،از دست زدن به صورت خود خودداری کنید.

در راهروها و پ ّلهها :همواره از سمت راست حرکت کنید ،و شخصی که از پلّهها باال میرود همیشه حق تقدم دارد .بهتر است
برای رعایت حق تقدم ،یک لحظه توقف کنید تا کسی که میآید ،به باالی پلهها برسد.
هر بار فقط یک نفر یا یک خانواده اجازهی استفاده از آسانسور را دارد.
استفاده از دستشویی فقط در موارد اضطراری مجاز است.
عالئم و تابلوهای داخل ساختمان و همچنین دستورالعملهای پرسنل  Vaggaرا دنبال کنید.
حق ویزیت مشاورهها باید مجددا ً پرداخت شود (مگر آنکه شما از پرداخت معاف شده باشید) .این امر شامل حال جلسات مشاورهی
تلفنی ،تصویری و حضوری میشود .پرداخت را فقط با کارت بانکی میتوانید انجام دهید .ما از پذیرفتن پول نقد معذوریم .اگر
کارت بانکی ندارید ،ما فاکتور را از طریق پست برایتان ارسال خواهیم کرد.
معرف ،والدین ،و غیره) ،تقاضا داریم تا بیرون منتظر شما باشند.
از همراههانی که در جلسهی مشاوره شرکت نمیکنند ( ّ

