
 العمل غرفة لزوار  Covid 19من  حمايةلل معلومات

 -تماًما المعتادة بالطريقة ليس أنه من الرغم على- مكاتبنا في مجدداً  بكم الترحيب من نتمكن أن جًدا يسعدنا :األعزاء زوارنا

في  أو طالب لالستشارةكزائر تلزمك أيضاً بااللتزام بها التي والحماية النظافة تدابير اتخاذ على Covid-19وباء الكورونا  قد أجبرنال 

 .19 كوفيد كورونا بفيروس المحتملة اإلصابة من موظفينا وحماية حمايتك إلى اإلجراءات هذه تهدف. مقراتنا

 في للزمالء ُيسمح. كورونا بفيروس صلة ذات مرضية أعراض لديك كانت إذا وزيارة غرفة العمل، مقرنا إلى الدخول عدم يرجى

فيروس بـ المتعلقة المرض أعراض ظهور عند وطالبي االستشارةالزوار،  بعدم استقبالارية االستش نامكاتب في وأ االستقبال، مكاتب

 .الكورونا، شاكرين تفهمكم

و  اربروكنز في Arbeitskammer مكاتب بزيارةعلى من يقوم  سارية أدناه نصوص عليهاالم الوقائية اإلجراءات

Interkulturell  Kompetenzzentrum لفعالياتا حضور أو ارةاالستش بغرض نفولكلينغ في. 

 

:االستشارة مواعيدبيرجى مراعاة مايلي فيما يتعلق   

 مسبق. موعد طريق عن فقط المشورة تقديم يتم 

 المرافقين األشخاص أو األزواج أوالواحدة  األسرة أفراد باستثناء ،بشكل فردي إال مكاتبنا إلى بالدخول ُيسمح ال 

 .الشديدة اإلعاقة ذوي لألشخاص

 الطويلة االنتظار فترات تجنب إلى ذلك سيؤدي - جًدا اباكرً  ليس - المحدد الوقت في الوصول. 

  يف االنتظارأماكن Haus der Beratung كبار السن..الخ. خطرلل عرضةكثراأل لألشخاص تعطى(..) 

 لألشخاص المرافقين األشخاص أو زواجاأل أوالواحدة  األسرة أفراد باستثناء ،بشكل فردي إال المصعد استخدام يجوز ال 

 .الشديدة اإلعاقة ذوي

  المدخل في متوفرة المطهرات، يديك عقمرجاء. 

 المعلومات مكتب في بالتسجيل قم Infothek، عنيالم الشخص قبل من اصطحابك أو توجيهك سيتم ذلك وبعد. 

 مكتب تقديم االستشارةحتى تصل إلى  )الكمامة( واألنف الفم غطاء ارتداء يرجى. 

 المصافحة تجنب. 

 غطاء إزالة يمكنك وهنا ،يفصل بينكم عن طريق استخدام زجاج عازل وفريقنا أنت حمايتك ستتم ،االستشارة مكاتب في 

 .واألنف الفم

 (لدينا المياه دورات زيارة بالطبع يمكنك) االستشارة بعد مباشرة العمل غرفة مغادرة يرجى. 

 المنصوص عليها في مكاتبناواالرشادات  تعليماتالب االلتزام أيًضا يرجى. 

 للمساعدة جاهزدائما  فريقنا ؟لديك أية استفسارات هل! 

 

 :اربروكنمدينة ز في العمل لغرفة الرئيسي المبنى في واالجتماعات فعالياتال في للمشاركة مهمة معلومات

 المسجلين لألشخاص إال ُيسمح الوبناء على ذلك  ،في الفعاليات أو االجتماعات للمشاركين معين ، تم تحديد عددبسبب الوضع الحالي

 .الوقائية للتدابير االمتثالبالحضور، لهم  المسموح المشاركين وعلى .بالمشاركةمسبقاً 

 :التالية التدابيرب االلتزام على المشاركين

 المسافة على للحفاظ والملصقات العالمات إلى هانتبيرجى اال ،ملغرفة الع دخول عند. 

 المعقمات متوفرة عند المدخل. ،العمل غرفة دخول عند يديك عقم 

 العناق أو المصافحة تجنب. 

 اآلخرين األشخاص بينك وبين متر 1.5 عن تقل ال بمسافة دائًما احتفظ. 

 ذوي لألشخاص المرافقين األشخاص أو زواجاأل أو سرةاأل أفراد باستثناء ،بشكل فردي إال المصعد استخدام يجوز ال 

 .الشديدة اإلعاقة

  الكمامة. ارتداءيجب عليك 



 دورات  و االستقبال مكانو المدخلستخدام ضاً الالجتماع أو الفعالية، يسمح لك أي القاعة المخصصة التزم بالبقاء في

 .الزوارب المياه الخاصة

 جلوسكل مقعد تخصيص سيتم. 

 الكمامة إزالة يمكنك ،مقعدك تجلس في عندما. 

 ة العملغرف موظفي منالمقدمة  التعليماتب االلتزام يرجى . 

 

 

  أفضل صحةب مدمت

 العمل في مقاطعة زارالند غرفة

 


