ÇINAR'DA ORTAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Sevgili ÇINAR dostları,
🍀Normalleşme sürecinde, hepimizin ortak güvenliğini sağlayacak
önlemler aldık:
🍀ÇINAR düzenli olarak ofisin ve oyun terapisi materyallerinin
sterilizasyonunu sağlamaya, her akşam kapı kolları ve ışık
düğmelerini sterilize etmeye devam etmektedir.
🍀Ekibimiz kontrollü sosyal yaşam kurallarına uymakta, ofise
gelirken maske ve eldiven kullanmakta, ofis girişinde ellerini yıkayıp
dezenfekte etmekte ve galoş yada ofise özel ayakkabılarını, maske
veya siperliğini giymektedir. Hastayken ofise gelmemektedir.
🍀Çınar'da aynı anda birden fazla uzmanımız bulunmamakta,
asistanımız online çalışmakta, randevuların arasına 30 dakika mola
bırakılarak bekleme salonunda sadece sizin bulunmanız
sağlanmaktadır. Bu molalarda ofis havalandırılmakta ve oyun terapisi
materyalleri bir sonraki seans öncesinde sterilize edilmektedir.
🍀 Ofisteki ve bekleme salonundaki insan sayısını sınırlı tutmak için,
çocuk seanslarına gelirken sadece bir yetişkinin eşlik etmesi ve
yetişkin danışanların ise seanslarına yalnız gelmesi rica edilmektedir.
🍀 Yüz yüze terapi randevularında, online terapi alması mümkün
olmayan çocuklara ve ailelerine, ev yada işyerinde online terapi
almaya elverişli şartları olmayan yetişkinlere öncelik verilmektedir.
Online terapiye devam edebilen danışanlarımızın online seans tercih
etmelerini rica ederiz.
🍀 Sağlık çalışanları, havayolu çalışanları ve bu kişilerin yakınları için
online terapiye devam edilmektedir. Kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş
üstü olanlar ve hamileler için online terapi önerilmektedir.

🍀 Kendisi yada birinci derece yakını korona atlatmış olan danışanlar,
test(ler)inin negatif çıktığı son tarihten 1 ay sonra ofisimizde yüz yüze
terapi için randevu alabilir.
🍀 Karantina döneminde olmanız veya hastalanmanız, testinizin
negatif çıkmasının üstünden 1 ay geçmemiş olması durumunda, her
zaman Online Danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.
🍀 Ortak güvenliği korumak için ricamız; kontrollü sosyal yaşam
kurallarına uymanız, ofise gelirken maske/siperlik ve eldiven
kullanmanız, ÇINAR'a geldiğinizde eldivenlerinizi çıkarıp atmanız,
galoş giymeniz, çocuğunuza galoş veya evden getirdiğiniz pandufu
giydirmeniz, ellerinizi yıkamanız, çocuklarınızın ellerini yıkamasına
yardımcı olmanız, el sıkışmamanız, bekleme salonunda ve terapi
odasında maskenizi/siperliğinizi çıkarmamanız, hastayken seansa
gelmemeniz, çocuğunuzu hasta iken seansa getirmemeniz, yurtdışı
seyahati yaptıysanız 2 haftalık karantina dönemini tamamlayarak
terapinize devam etmenizdir.
🍀Bugüne dek ÇINAR ekibi ve ÇINAR danışanları Korona teşhisi
almamıştır. Uzmanınız veya sizin Korona teşhisi almanız durumunda
bu bilgi karşılıklı olarak paylaşılacak ve iyileşme sonrası 1 ay kuralı
uygulanacak, ofisimiz deki çalışmalara 2 hafta ara verildiği tüm
ÇINAR danışanlarına duyurulacaktır.
🍀ÇINAR'da hep beraber dayanışarak, hepimizin hayatındaki bu stres
faktöründen mümkün olduğunca arındırılmış bir bölge
oluşturuyoruz...
🍀Katılımınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz...
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