عمليات معاينة العقار

ميثاق السالمة والرعاية

في حين أن رعاية زمالئنا وأصحاب المنازل هي األولوية األولى دائ ًما أثناء أية معاينة للعقار أثناء انتشار جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد ،)19-سوف نطلب من اختصاصيي الفحص التابعين لنا ومن جميع أصحاب المنازل اتخاذ المزيد
من االحتياطات.
وفيما يلي ما يمكنك أن تتوقعه:
قبل المعاينة
سوف يتصل اختصاصي الفحص بك بطريقة مالئمة قبل أن يصل بمدة  30دقيقة لتأكيد الموعد .ومن الممكن أن تُطرح عليك
بعض األسئلة حول العقار ،وسيُطلب منك تأكيد أي تغيير في الظروف منذ تحديد الموعد .على سبيل المثال:
•
•

•
•

المنل بمرض رفنوس كورونا المستجد (كوفيد )19-زف آخر ً 14
"هل أصيب أي شخص زف ز ز
يوما؟"؟
ي
ي
"هل ظهرت عىل أي شخص ز يف العقار أعراض مرض رفنوس كورونا المستجد (كوفيد )19-أو هل يوجد أي شخص
ر
لم يستكمل بعد ر
الذات ز ز
فنة العزل
المن يل المطلوبة؟"
ي
"هل أنت أو أي شخص آخر ز يف أرستك مصاب بأعراض مرض رفنوس كورونا المستجد (كوفيد)19-؟"
ز
ر
كبن/
الت
"هل يوجد أي شخص يف العقار قد يصنف /مصنف بأنه ضمن فئة األشخاص المعرضة لخطر ر
الفئة ي
ز
ه "نعم" ،فلن نكون قادرين عىل االستمرار يف المعاينة
تحتاج إل حماية؟" إذا كانت اإلجابة عن أي من هذه األسئلة ي
وسنضطر إل إعادة تحديد موعد.

قبل أن يصل اختصاصي الفحص:
•

يُرجى االحتفاظ بأية قطط أو كالب معك طوال مدة معاينات العقار.

•

احرص على تهوية العقار عن طريق فتح جميع النوافذ إذا كان ذلك ممكنًا.

•

لتقليل عدد األسطح التي سيتم لمسها:
 امسح ون ّظف جميع مقابض األبواب الداخلية والخارجية.
 يجب أن تكون جميع األبواب والفتحات العلوية مفتوحة ،بما في ذلك أية خزانة تحت السلم وخزانة تهوية. -احرص على إضاءة جميع األضواء في كل الغرف.
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أثناء المعاينة
عندما يصل اختصاصي الفحص ،سوف يطلب منك الحفاظ على مسافة مترين مراعاة لقواعد التباعد االجتماعي.

سوف يستكمل اختصاصي الفحص التابع لنا عمليات المعاينة المادية مرتديًا معدات الوقاية الشخصية (قناع الوجه والقفازات
وحيدة االستعمال) ،وسوف يستخدم المناديل اليدوية المبللة لتنظيف المعدات ويستخدم مطهر اليد طوال اليوم.

سينفذ اختصاصي الفحص ما نسميه "تقييم المخاطر الديناميكي أو البصري" عندما يصل ويمكنه إيقاف المعاينة إذا شعر بوجود
أية مخاطر.

سيُطلب منك بالقدر المستطاع االنتظار في الحديقة أو في أية منطقة مشتركة أثناء إجراء اختصاصي الفحص لمعاينة العقار .إذا لم
يكن ممكنًا أن تنتظر في الحديقة أو في ممر الدخول ،سيُطلب منك البقاء في غرفة منفصلة حتى يستكمل اختصاصي الفحص معاينة
العقار.

من المحتمل أن يتواجد اختصاصي الفحص في العقار لمدة  30دقيقة تقريبًا ولكن من الممكن أن يكون معك لمدة أطول على
حسب سمات العقار.

يُرجى السماح بوقت لكي يعد اختصاصي الفحص جميع مهمات الوقاية الشخصية /المعدات قبل المعاينة وين ّ
ظف ويطهّر كل شيء
بعد المعاينة.

مرة ثانية ،لتقليل عدد األسطح التي يتم لمسها ،لن يغلق اختصاصي الفحص أية أبواب عند مغادرة عقارك ولكن سيبلغك بأنه
سيغادر المكان.

لألسف ال يمكن الختصاصيي الفحص التابعين لنا أن يقبلوا أية مشروبات أثناء المعاينة ،ونرجو عدم أخذ األمر على محمل اإلساءة
إليك.
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