
 
 
 
 

 

 LSLجزء من شركة إل إس إل بروبرتي سیرفیسز بي إل سي جروب (
    

 اتصاالت التسویق 
 2021یولیو   0.4اإلصدار  -میثاق السالمة والرعایة 

 

 1الصفحة 

 

 میثاق السالمة والرعایة
 2021یولیو 

 

أنواع  في إطار استجابتنا الجاریة لجائحة فیروس كورونا (كوفید)، نواصل تقییم المخاطر المرتبطة بعملیات المعاینة المادیة (الفعلیة) لجمیع 
 العقارات.

السابقتین للمعاینة لمساعدتنا في تحدید وتخفیف المخاطر المرتبطة  تقییمات المخاطر الدینامیكیة بالموقعوكذلك  عملیة الحجزوقد تم تصمیم 
 بمعاینة العقارات على العائالت واختصاصیي الفحص.

 شروط المعاینة 
 صات.التقییمات والفحو -. وھذا ینطبق على جمیع أنواع المعاینات 19-لن تتم متابعة المعاینة إال إذا لم یظھر على أي من شاغلي العقار أعراض كوفید

 الدینامیكي  المخاطر تقییم
كل عند الوصول إلى العقار، سوف یقوم اختصاصي الفحص التابع لنا بتقییم مخاطر دینامیكي وقد یطرح علیك بعض األسئلة لتحدید سالمة ورفاھة  

إلغاء  م الموجودین في العقار. وإذا حدد اختصاصي الفحص مستوى مخاطر غیر مقبول (على سبیل المثال، عدم االلتزام بالتباعد االجتماعي)، فسوف یت
 المعاینة وإعادة حجز موعد آخر. 

 وأثناءھا  المعاینة قبل 
قبل كل عملیة معاینة، نوصي بشدة أن یتخذ   .الموعد  لتأكید  دقیقة  30 بمدة یصل أن قبل مالئمة بطریقة بك الفحص اختصاصي یتصل سوف

 اختصاصیو الفحص وجمیع أصحاب المنازل بعض االحتیاطات اإلضافیة:

 

 أي قطط أو كالب معك طوال مدة معاینة العقار، وافتح جمیع األبواب والنوافذ إن أمكنیُرجى االحتفاظ ب

 

 عند وصول اختصاصي الفحص، قد یُطلب منك الحفاظ على التباعد االجتماعي أثناء إجراء الفحص 

 

راحة، فیُرجى مطالبة اختصاصي سیحمل اختصاصي الفحص معدات الوقایة الشخصیة ومنتجات التعقیم. إذا كان ذلك یجعلك أكثر 
 الفحص بارتداء غطاء للوجھ طوال فترة الفحص. قد یطلب اختصاصي الفحص لدینا من جمیع شاغلي العقار أن یفعلوا الشيء نفسھ 

 

سینفذ اختصاصي الفحص ما نسمیھ "تقییم المخاطر الدینامیكي أو البصري" عندما یصل ویمكنھ إیقاف المعاینة إذا رأى  
 أي مخاطر  أن ھناك

 

دقیقة تقریبًا ولكن من الممكن أن یكون معك لمدة أطول على  30من المحتمل أن یظل اختصاصي الفحص في العقار لمدة 
 حسب خصائص العقار

 

یُرجى السماح بوقت لكي یعد اختصاصي الفحص جمیع مھمات الوقایة الشخصیة/ المعدات قبل المعاینة وینّظف ویطّھر كل  
 بعدھا شيء 

 

لألسف ال یمكن الختصاصیي الفحص التابعین لنا أن یقبلوا أي مشروبات أثناء المعاینة، ونرجو عدم أخذ األمر على محمل  
 اإلساءة إلیك. 
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