
 

 
كة   مع    Anticimexمعلومات حول كيفية تعامل شر

وس كورونا   فير
 

كة  ي شر
 
وس كورونا. ونحن ف ي فير

، هناك العديد من األسئلة والمخاوف المرتبطة بتفشر ي الوقت الحالي
 
نتبع   Anticimexف

ي تقليل خطر  Folkhälsomyndighetenقرارات وتوصيات مصلحة الصحة العامة )
 
( والحكومة، وبذلك يمكننا المساعدة ف

ي الوقت نفسه، نريد أن نكون متاحير  قدر اإلمكان للعمالء الذين يحتاجون إل مساعدتنا. لذا، فإننا مستمرون  
 
العدوى. وف

 بالعمل ولكننا اتخذنا بعض التدابير للحد من خطر العدوى. 

 

كة   نا قدر اإلمكانالعمل وهي متاحة لعمالئ Anticimexتواصل شر
كة  ي الوقت نفسه بزيارات   Anticimexاتخذت شر

 
العديد من التدابير للحد من خطر العدوى، والحد من المخاوف والقيام ف

، توصي السلطات بأن يتجنب األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض   ي الوقت الحاىلي
للعمالء الذين يحتاجون إىل مساعدتنا. ف 

كة  م شر ن خالل تشجيع الموظفير  الذين يعانون من أعراض المرض عىل  باتباع ذلك م   Anticimexاالتصاالت االجتماعية. وتلي  

ا للتوصيات.  
ً
ل وفق ي المي  

 البقاء ف 

 يمكنك أن تقرأ عن كيفية تعاملنا مع زيارات العمالء أدناه. 

ا؟ 
ً
ي أن أتوقع إذا كان لدي زيارة محجوزة مسبق

 ماذا يمكنن 
 خطر العدوى لموظفينا ولعمالئنا:  تم وضع تدابير وأساليب مؤقتة جديدة للتعامل من أجل الحد من 

 يحرص موظفونا عىل نظافة اليدين بير  كل زيارة للعمالء  •

 يتجنب موظفونا مصافحة العمالء   •

ة عند طرق األبواب وعند االنتظار لقيام شخص ما بفتح الباب لنا. فمسافة مي    • يحافظ موظفونا عىل وجود مسافة كبير

 .  تقلل من خطر العدوى بالرذاذ بشكل كبير
 واحد أو أكير

ا الروتير  الذي نتبعه حول هذا األمر حن  نتمكن من تجنب نشر العدوى. ونحن  
ً
م عمالؤنا أيض نشجع الجميع عىل  من المهم أن يحي 

   www.folkhalsomyndigheten.seقراءة آخر التحديثات عىل موقع مصلحة الصحة العامة 

كة  ا لدى شر
ً
ي عميل لدّي زيارة محجوزة مسبق

ي فعله بكون 
ي  Anticimexما الذي ُيمكنن 

ي مريض أو ف 
ولكنن 

؟   الحجر الصحي
ل أو كان لديه أعراض ي المي  

المرض، فإنه ُيرجى إعالمنا عىل الفور حن  نتمكن من تأجيل زيارة   إذا كان العميل بالحجر الصحي ف 

  . ة الحجر الصحي ة المرض أو بعد انتهاء في   العميل إىل ما بعد في 

 نحن هنا من أجلك
إذا كانت   Facebookعىل   Messengerأو عيى   075 -  245  10 00نحن هنا لمساعدتك. يمكنك االتصال بنا عىل هاتف رقم  

ي أقرب وقت  لديك أسئلة ح 
د عليك ف  ا تعبئة نموذج االتصال وسي 

ً
ول مسألة حالية أو كان لديك أسئلة حول خدماتنا. يمكنك أيض

 ممكن.   

 

 

 


