Değerli Danışanlarımız,
Dünyayı saran Covid 19 virüsüne karşı GÜNCE Danışmanlık Merkezi olarak danışanlarımızın,
çocuklarınızın ve ekibimizin sağlığını korumak için aldığımız önlemleri sizinle paylaşmak isteriz.
Günce olarak aldığımız önlemler
-Seans aralarında yüzeylerin ve oyuncakların sterilizasyonu için iki görüşme arasında en az 30 dakika
zaman bırakmak
-Pandemi sürecinde bekleme salonunda oyuncak, dergi ve su bulundurmamak
- Ofisimizi gün boyu havalandırıyor olmanın yanı sıra; bekleme odamızda ortam havasını dezenfekte
eden bir cihaz çalıştırmak
- Girişte, çıkışta, görüşme odalarında ve ortak kullanım alanlarında danışanlarımızın kullanımı için el
dezenfektanları bulundurmak
Danışanlarımızın uymasını beklediğimiz düzenlemeler
 Randevulara tam saatinde gelinmesi, görüşme bitiminde merkezden zamanında çıkılması; (bu
sayede dezenfekte işlemlerini sağlıkla yürütebilmekteyiz.)
 Randevuya gelirken toplu taşıma araçlarının kullanılmaması
 Seans öncesinde uzmana iletilmek istenen notların e-posta olarak yollanması,
 Online olarak devam etmesi uygun olan görüşmelerin online olarak sürdürülmesi,
 Herhangi bir hastalık belirtisi gösterenlerin ve son 15 gün içinde yurt dışından gelen birisi ile
görüşmüş olanların randevularını ertelemeleri ya da görüşmelerin bir süre online olarak
yürütülmesi
 Seans bitiminde ödeme ve yeni seans planlaması konusunda asistanımızla sosyal mesafe
kuralına uyulması
 Gerekli hijyen tedbirleri (maske, galoş ve elleri dezenfekte etmek) alınmasının ardından
refakatçinin çocuğu kapıda bırakması ve seans bitiş saatinde gelip alması
 Ayrılmakta sorun yaşayan çocuklara eşlik eden refakatçinin ofiste kalması ya da bekleme
odasında beklenilmesi gereken başka durumların oluşması halinde, bekleme odasında da
sosyal mesafe düzenine uyulması, maske ile beklenilmesi
 Çocukla yapılacak bireysel görüşmelerde danışana sadece bir yetişkinin eşlik etmesi,
kardeşlerin getirilmemesi,
 Danışanların ve refakatçinin galoş giymeleri, merkeze geldiklerinde maske değiştirmeleri,
galoş giymek istemeyen çocuklara evden getirilen terliklerin/ayakkabıların giydirilmesi ve
ellerinin dezenfekte edilmesi
Uzmanlarımız ve asistanımız ofis içinde uyulması gereken her türlü hijyen kuralının hem kişisel
olarak uygulanması hem de danışanların takibi noktasında ekstra özen gösteriyor olacaklar. Bu
süreçte sizlerin de göstereceğiniz anlayış ve iş birliği için teşekkür ederiz.
En kısa sürede sağlıklı günlerde normal düzenimizde görüşmeye devam edebilmeyi diliyoruz.
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