اطالعات مربوط به ساعات اداری عمویم
آقا  /خانم عزیز،
ً
لطفا ما از شما یم خواهیم :قبل از ورود در ساعات اداری عمویم ،از امکانات آزمایش  COVID-19داوطلبانه استفاده کنید!
به منظور محافظت از کارمندان اداره مهاجرت و پناهندگ فدرال ( )BFAو سایر طرفی حاض ،از همه افراد و همراهان
درخواست یم کنیم :لطفا از امکانات آزمایش متعدد در رسارس اتریش قبل از مراجعه شخیص داوطلبانه بخاطر آلودگ به
ویروس کرونا در ساعت اداری عمویم استفاده کنید!
اداره مهاجرت و پناهندگ فدرال ( )BFAدر ساعات اداری عمویم با رعایت و در تطابق با برخ اقدامات حمایت باز است.
ساعات اداری عمویم به دلیل ررسایط موجود موقتا تمدید یم شود:
دوشنبه تا جمعه :ساعت  08.00تا  12.00و پنجشنبه :ساعت  13.00تا .15.00
ً
قبل از مراجعه شخیص در ساعات اداری عمویم ،لطفا وقت قبل خود را به صورت الکتونیک یا تلفت تعیی کنید.
انتصابات قبل به کاهش تعداد افراد در ساعات اداری عمویم کمک و بنابراین به ایمن همه افراد درگی کمک یم کند .قرارهای
قبل همچنی به جلوگیی از زمان طوالن انتظار ن جهت کمک یم کند.
از فرصت ارسال پیوست ها به صورت ر
الکیونییک یا پست استفاده کنید .اطالعات تماس مربوطه را یم توان از طریق لینک به
موقعیت های زیر این مقاله یافت.
ر
سالمن ،قوانی زیر برای قرارهای شخیص باید رعایت شود:
به منظور
• قرار قبل به صورت ر
الکیونییک یا تلفن
• استفاده از ماسک محکم دهان  /بین (ماسک تنفیس در کالس محافظ  FFP 2بدون دریچه بازدم) ،که باید در تمام فضاهای
عمویم و سیستم های اسانسور نگه داشته شود .این مورد برای استثناهای قانون اعمال نیم شود.
• نگهداری حداقل فواصل :افراد ساکن در یک خانه از این قاعده مستثن هستند .الزم به ذکر است که در حال حاض فضای
ر
محدودی برای مهمان ها و همراهان در ر
صورن امکان
دفی عمویم و محل انتظار وجود دارد .ورود به ساختمان رسیم تنها در
پذیر است که حداقل فاصله  2ر
میی مشاهده شود و فضای باز الزم در قسمت انتظار وجود داشته باشد.
• اگر عالئیم را احساس یم کنید یا از آلوده شدن یم ترسید ،در خانه بمانید و با شماره  1450تماس بگیید .بعالوه ،لطفا
ر
بهداشن نیم توانید در قرار مالقات خود ررسکت
بالفاصله به اداره مهاجرت و پناهندگ فدرال ( )BFAاطالع دهید که به دالیل
کنید.
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