I nderuar vizitor,

Test & Trace Corps ju uron mirëseardhjen në Take Care Hotel (Hotelet e
përkujdesjes) ku mund të veçoheni në mënyrë të sigurt për të mbrojtur veten
dhe njerëzit tuaj të dashur, si dhe për të parandaluar përhapjen e COVID-19.
Ne dëshirojmë të jeni komodë dhe të shfrytëzoni më së miri shërbimet e
shumta dhe mbështetjen që ju ofrohet gjatë qëndrimin tuaj këtu.
Shërbimet e mëposhtme ofrohen FALAS:
• Transporti vajtje-ardhje në hotel dhe vizitat e mundshme e të nevojshme
mjekësore
• Dhomat private dhe banjat
• Testimi në vend për COVID-19
• Wi-Fi dhe televizion kabllor falas
• Telefonata pa kufizim për të ruajtur kontaktin me njerëzit
• Mëngjes, drekë dhe darkë çdo ditë
• Shërbime përkthimi me gojë
• Sjellje në vend e barnave me recetë
• Mbështetje me shërbimet e kujdesit shëndetësor në vend të ofruar nga
mjekë, infermiere e punonjës të aftë socialë
• Telepsikiatri për të shfrytëzuar shërbimet e shëndetit mendor
Për sigurinë tuaj ju kemi caktuar personel në katin tuaj. Ata mund t'ju
ndihmojnë dhe të monitorojnë shëndetin gjatë qëndrimit tuaj këtu.
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Nëse keni nevoja të tjera si p.sh. ushqim, ndihmë për të hollat, strehimin apo
parandalimin e dëbimit apo shërbime ligjore, ne kemi pjesëtarë të ekipit që
mund t'ju ndihmojnë.
Qëndrimi në Take Care Hotel nuk do të ndikojë përfitimet e tjera që keni, duke
përfshirë mundësinë për të aplikuar për qëndrim të përhershëm (“karta e
gjelbër”). Për më tej, trajtimi mjekësor apo shërbimet e kujdesit shëndetësor
parandalues në lidhje me COVID-19 NUK do të preken nga rregulli i barrës
publike.
Ne dëshirojmë të ndiheni komodë dhe të sigurt gjatë qëndrimit tuaj. Nëse keni
pyetje apo nëse dëshironi të raportoni probleme të mundshme, jeni të lutur të
flisni me personelin që i është caktuar katit tuaj ose të kontaktoni me sportelin
kryesor.

Me respekt,

Test & Trace Corps

