
   سپورت)ریفیوجی RSD ( چیزھایی کھ باید بدانید قبل از مالقات در

  بھ عنوان  .شما را ھمراھی کند ایدبفقط یک نفر باید در مالقات شرکت کند. اگر دالیل استثنایی وجود دارد کھ شخص دیگری)
 .شما را در آنجا جای دھدھردوی تا اتاق ما بتواند  باشداز قبل تنظیم شده  ترتیبات قبل) این جمانیرتمثال برای 

 شما تماس بگیریم ، تا در صورت نیاز بتوانیم با  دھیدن تماس صحیح خود را در اختیار ما قرارولفیاطمینان حاصل كنید كھ شماره ت
ن ولفیه ت،  نام کامل و شماربا شما بتوانیم بھ تماس شویم  ١٩بھ خصوص در واقعات کوید اگر مترجمی با شما وجود داشتھ باشد 

 در صورت وقوع کدام واقعھ، شخص برایمسولیت قانونی  دارند  نیاز داریم. در صورت بروز این موارد ، آنھا  ترجمان ھم
 .در در نظارت باید باشد روز٢١

 در زینھھ باال شدن ب. اگر دروازه وسطیپلھ ھا بھ  -ورودی در وسط ساختمان استفاده کنید  دروازهھنگام ورود بھ مرکز اجتماع از 
  .ورودی دیگری را برای شما ترتیب خواھیم داد طریقھ مشکل دارید بھ ما اطالع دھید و ما

  ه داشتھ شودادر ھنگام قرار مالقات نگ بایدپوشیده شود و ماسکدر مرکزاین الزمی است کھ 
 با نام  ) نام خود وواقع است  اصلی دروازهھنگام ورود بھ  شما دربھ سمت راست  ھ کھ شبھ کارمندان پذیرایی (از طریق شی

 .وید تا ان شخص شما را رھنمای کند و بھ اطاق خود ببردگشخصی کھ با او مالقات دارید ب
  در محل پذیرایی استفاده کنید دست ضدعفونی کننده مایعتر از دف روازهدقبل از ورود بھ 
 دکنه اران در مرکز نگو دیگ مندانکاراز  را متر ٢  ھفاصلھ ممکن قلحداکنندگان باید  مالقات 
 مثال اگر شما یک والدین مجرد ھستید و ھیچ شبکھ  طوربھ جز در شرایط استثنایی (بھ  نیاورد  مالقاتدر جریان  خود را اطفال

 جلوگیری کنید پرم/  کراچیندارید). در این حالت شما باید از آوردن  اطفالحمایتی برای کمک بھ مراقبت از 
  دادن با کارمندان نداشتھ باشند. مالقات ھیچ گونھ تماسی مانند دست شروع و ختمدر ما از ھمھ تقاضا میکنیم کھ  
 بازدید کنندگان باید از تماس با میز یا تجھیزات موجود در دفتر خودداری کنند 
 ان از  خود قلم داشتھ باشندو با  کھ ضرورت داشتھ باشنددر صورت  کنند قلم خود استفاده ھمھ اشتراک کننده 
  اگر می خواھید قبل از قرار مالقات یا بعد از قرار مالقات ، تعارف کنیمغذا و نوشیدنی ما نمیتوانیم کھ بھ ھیچ مالقات کنند .

 ، کافی باز است دبخری و غذا نوشیدنی
  صرف در داخل ریفیوجی سپورت اجازه  داده نمیشود. برای  بیرونھیچ غذایی و نوشیدنی ای از  
  دببرنخانھ کھ داردند با خود بھ مشتری ھا باید ھر نوع زبالھ . 
 بعد از ختم مالقات دفتر را ترک کنند ما  ممکن است در طول روز مالقات ھای بیشتری انجام شود ، بنابراین اگر مشتری بالفاصلھ

 .یکنیم.قدردانی م از ان

 

 :بیمار شوید RSD اگر بعد از قرار مالقات در

 

  .   کروناویروس داریداگر عالئم 

  باالتب 
 سرفھ جدید و مداوم 
 از بین رفتن یا تغییر حس بویایی یا طعم شما 

 

 تماس بگیریدمعاینات خود برای  119یا  111برای مشاوره با شماره 

 نداشتھ باشیدمالقات  کسی  روز از خانھ خود خارج نشوید و ١٠برای مدت 

 .خود را بگیریدمعاینھ خانواده شما نیز باید در خانھ بمانند تا اینکھ نتیجھ ھمھ افراد 

 

 ریفیوجی سبورت را مطلع سازند  ١٩) کوید Covid-19 ( لطفاً در صورت نتیجھ مثبت


