Agahdarî ji bo rêwîyên hemeemaya Veguhestina Civakî ya Penaxwazan
Coronavirus ji bo rêxistina me û awayê ku em di civaka xwe de xizmetan radigihînin gelek guhertin
pêk anîne. Ji bo ku ewlehiya ewlehiya we û tîmê me piştrast be, me gelek tedbîrên ku ji bo me
hemîyan bi ewleyî bigirin gengaz danî cih.
Ji bo parastina ewlehiya we, me hene:
1. Nirxandinek rîskê pêk anî da ku alîkariya me bike ku metirsiyên ku ji hêla virusê COVID-19 ve hatine
afirandin, nas bikin, û em ê çawa kar bikin ku van rêve bibin û kontrol bikin.
2. Di wesayîtên me de bi destû û derî, di astek bilind de xalên destanê paqij kirin.
3. Bawer bikin ku ajokarên me bê nîşanan in, alavên parastinê yên guncan li xwe dikin, û destên xwe
bi rêkûpêk paqij dikin.
4. Ji bo rêwî rûniştiyên di nav wesayîtên me de plansaz kirin ku hertim pêşî rûnişteka rêwî ya paşîn
bigirin. Kesê duyemîn jî divê di her demê de (heke ji heman malê be) bi herî zêde 2 rêwî li ser kursiya
paş rûne.
5. Di pîvanên paqijî û paqijiyê yên pêşniyarkirî de ajokarên me perwerde kirin.
6. Li hev kirin ku wesayîtên me baş werin hewayî kirin.
7. Fêr kirin ku em ê ji seyrûsefera rêwîtiyek yeka zêdetir rêwî hilgirin.
Em ji we dipirsin:
• Vebijarkên din ji bo gihîştina karûbaran mînak bikin. vebijarkên radestkirinê, berî ku hûn
rezervasyonekê bikin. Ji kerema xwe not bikin: Rêbernameya hikûmetê diyar dike ku tenê 'rêwîtiyên
bingehîn' divê bi karanîna vê xizmetê bêne kirin. Em tenê radestkirina xurek / kelûpelan dikin an jî
mirovan dibin randevûyên bijîjkî.
• Fêm bikin ku divê em li tenduristî û rewşa we bipirsin.
• Hewlê ku hûn rêwîtiyê bikin heke di we an kesê / a malbata we de nîşanên COVID-19 hebin, di nav
wan de germahiyek ji normalê pirtir, kuxika domdar a nû, û / an windabûna tama / bêhnê.
• Heya ku hûn bi pizîşkî nekarin rûyê xwe li xwe bikin.
• Dema ku hûn li wesayîtê siwar dibin destê (an xwe) paqijker bikar tînin.
• Dema ku hûn pirtûkê ji we re arîkariyek hewce dike ji rêwîtiya xwe re bila ji me re ragihînin.
o Heke ji we re piştgiriyek din hewce be, tê de siwarbûn / daketina ji wesayîtê, girêdana zincîra
xwe an kirîna kirînê, em kêfxweş in ku kesek / a din jî ji malbata we bar bikin da ku vê alîkariyê
bide we heke ew jî bê nîşanan be.
• Heya ku dibe ji ajokar dûr bimînin.
Spas bo hevkariya te.
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