ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΣΟΥ



Ο πελάτης θα συνοδεύεται από ΜΟΝΟ ένα άτομο μέχρι την
είσοδο γραφείου.



Στο χώρο θεραπείας εισέρχονται μόνο οι πελάτες (παιδιά –
ενήλικες) που λαμβάνουν θεραπεία. Οι συνοδοί παραδίδουν τα
άτομα στην είσοδο και τα παραλαμβάνουν στο τέλος της θεραπείας.



Κατά την άφιξη τους ο πελάτης και ο συνοδός ΠΡΕΠΕΙ να φορούν
μάσκα. Οι πελάτες θα απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν και μετά
από κάθε συνεδρία με αλκοολούχο διάλυμα ή με επιμελές πλύσιμο
χεριών με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων.



Απορρίπτετε τα γάντια και τη μάσκα μιας χρήσης στον κάδο
απορριμμάτων που θα βρίσκεται στην έξοδο. Πλένετε ή
απολυμαίνετε τα χέρια σας μετά την απόρριψη τους.



Να τηρείτε το ακριβές ωράριο προσέλευσης και αναχώρησης.
Μην προσέρχεστε νωρίτερα και μην καθυστερείτε την ώρα
αναχώρησης σας.



Όταν βήχετε ή φτερνίζεστε, να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη
σας με τον αγκώνα ή ένα χαρτομάντηλο και να πλένετε αμέσως τα
χέρια σας με σαπούνι και νερό.



Να τηρείτε αποστάσεις 1-2 μέτρων από τον θεραπευτή και άλλα
άτομα που μπορεί να βρίσκονται στον χώρο.

Αν παρουσιάσετε εσείς ή τα παιδιά σας συμπτώματα
πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή ακυρώστε την
προγραμματισμένη σας συνεδρία!

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε χώρους του γραφείου όπως
πόμολα, πόρτες, τοίχους, πινακίδες, καρέκλες,
τραπέζια και άλλα αντικείμενα.

Μην αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη, το στόμα σας με
τα χέρια σας.

Δε θα γίνεται η χρήση της τουαλέτας κατά τη
διάρκεια των συνεδριών, εκτός και αν είναι
απολύτως απαραίτητο, για αποφυγή
περαιτέρω επιμόλυνσης – οι προσωπικές
ανάγκες να ικανοποιούνται πριν την
προσέλευση για θεραπεία.
Δε θα γίνεται χρήση του ψυγείου νερού – οι
πελάτες μπορούν να φέρνουν μαζί τους το
προσωπικό τους μπουκάλι με νερό.
Μη χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα αν η χρήση
του θα γίνει από περισσότερο από 2 άτομα.

Οι πληρωμές θα γίνονται εξ αποστάσεως
ώστε να αποφεύγονται οι κατ’ ιδίαν
συναλλαγές με μετρητά. Οι αποδείξεις θα
αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

