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 ع��زي ال��ون،

 
 

وس كورونا. هل ب�مكانك مراجعة اإلتفاق�ات  CGG Vaggaلقد أدخلت مؤسسة  از�ة من أجل منع إنتشار ف�ي بعض اإلحت�اطات اإلح�ت
 !لتعاونكلضمان بقائنا جم�عا بصحة ج�دة؟ شكرا مسبقا  إتباعها أدناه و 

ي اإلتصال بنا ع� الرقم  ال زالتإذا 
دد �ف  .03.2569140لد�ك أسئلة، فال ت�ت

 
 

وس كورونا النموذج�ة (الح�، السعال الجاف، التعب،  ي يوم موعدك بأحد أعراض ف�ي
سعال المخاط، وجع الرأس، ألم هل تحس �ف

ي هذه الحالة قم ب�لغاء الموعد. 
ي العضالت)؟ �ف

 �ف

ي تق��با بخمس دقائق قبل 
ي الوقت المحدد حاول أن تأئت

ي من الوقت �ي �سجل حضورك، و تبدأ �ف
الموعد. بهذا �كون لك ما �ك�ف

 لمحادثتك. 

ي مساعدك اإل  12إرتد كمامة تغ�ي الفم و األنف عند دخولك المبىف (و ذلك ابتداءا من 
جتما�ي ل�صطحبك من غرفة سنة) س�أئت

ام مساف ، و �مكن ن�ع ال�مامات إذا تم اإلتفاق ع� ذلك. م�ت  1,5ة األمان اإلنتظار و يرتدي أ�ضا قناعا.  يتم خالل المحادثة إح�ت
 عل�ك ارتداء ال�مامة من جد�د عند مغادرتك غرفة المحادثة. 

المعالج دق�قة كحد أق�. (ما لم يتم اإلتفاق ع� خالف ذلك مع مقدم المساعدة الخاص بك). و هذا �منح  45�ستغرق الجلسة 
ي لتطه�ي النف�ي 

.جلسةغرفة المحادثة و ته��تها بعد كل الوقت ال�ا�ف  

ف اآلخ��ن.  1,5حافظ دائما ع� مسافة  م�ت بينك و بني  

 .  قم بتعق�م �د�ك، باستخدام جل ال�حول الموجود عند دخول المبىف

 ال �سلم بال�د عند التح�ة. 

ي غرفة اإلنتظار أو غرفة اإلجتماعات. �مكن لك طبعا إحضار ذلك معك. 
وب �ف  ال يوجد أي م�ش

ي المركز, و باألخص مقابض األبواب. إذا حدث ذلك، قم بتعق�م �د�ك ع� الفور. 
ئ �ف  حاول قدر اإلمكان أن تقلل من لمس أي شىي

ة بعد استعمال المرحاض، حاول تجنب لمس �ة: ئكل اإلجراءات الوقا  مإح�ت  ي مرفقك، قم بغسل �د�ك مبا�ش
قم بالعطس و السعال �ف

 وجهك. 

ي الجهة ال�مىف بالنسبة لك، أما ف�ما �خص الدرج فتع� األول��ة دائما لمن هو ف�ما �خص الممرات و الدرج
ي �ف

م دائما بالم�ش ف : إل�ت
ي الدرج. توقف قل�ال 

.األمر اقت�ف إذا  صاعد �ف  

ي المرة الواحدة. 
 ال �مكن استعمال المصعد إال من قبل شخص واحد أو عائلة واحدة �ف

ي الحاالت العا
جلة. �سمح باستعمال المرحاض فقط �ف  

ي 
ي المبىف و المبادئ التوجيه�ة لموظ�ف

المركز. اتبع الالفتات الموجودة �ف  

ي تتم ع�ب الهاتف، ع�ب   ستكون كل المحادثات من جد�د بمقابل (ما لم �كن لد�ك إعفاء). و هذل ينطبق ع� المحادثات الىت
ة وجها لوجه. ال �مكن دفع المستحقات إال  ون�ا، و ال نقبل الدفع نقدا. إذا لم تكن لد�ك مكالمات الف�ديو المحادثات المبا�ش إل��ت

�د.  سل لك فاتورة بال�ب  بطاقة دفع، فس�ف

ف (أول�اء األمور أو   فني ي الخارج. نطلب من الم�ش
ي المحادثة، اإلنتظار �ف

من قاموا باإلحالة) ممن ال �شارك �ف   


