
TIPS FOR USING THE LIFT TO PREVENT THE SPREAD 
OF COVID-19 CORONAVIRUS

FOR YOUR SAFETY:
Use the lift only in case of extreme need
 
Travel one at a time
 
After using the lift wash your hands with soap and water or a disinfectants.
 
Clean and disinfect surfaces such as the door, push button panel and handrails

Allow the technician's entry and avoid direct contact
 
In a entrapment inform if you're sick
 
The technician will not ask you to sign the work order
 

FOR THE SAFETY OF MAINTENANCE STAFF:

We care about your health
We are currently working normally and with full service availability to our clients. 

HINWEISE ZUR BENUTZUNG DES AUFZUGS UND ZUR                
VERMEIDUNG DER AUSBREITUNG DES COVID-19-CORONAVIRUS

FÜR IHRE SICHERHEIT
Benutzen Sie den Aufzug zu Hause nur, wenn es dringend erforderlich ist
Fahren Sie einzeln
Reinigen und desinfizieren Sie Oberflächen wie Türen, Tableaus und Handläufe
Waschen Sie sich nach Benutzung des Aufzugs die Hände mit Wasser und Seife 
oder einem Desinfektionsmittel

Erlauben Sie den Zutrittt für Techniker und vermeiden Sie den direkten Kontakt
Wenn Sie feststecken und krank sind, warnen Sie bitte das Personal
Der Techniker fordert Sie nicht auf, den Arbeitsbericht zu unterschreiben

FÜR DIE SICHERHEIT DES WARTUNGSPERSONALS

Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit
Wir arbeiten weiterhin normal und mit voller Verfügbarkeit des Service für unsere Kunden

AUFZÜGE

UTILIZAREA ASCENSORULUI PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA 
COVID – 19 CORONAVIRUS

PENTRU SIGURANȚA TA
Folosiți ascensorul numai în caz de nevoie extremă
Călătoriți pe rând 
Curățați și dezinfectați suprafața, cum ar fi ușa, panoul butonului și mânerele
După folosirea liftului, spălați-vă mâinilor cu apă și săpun sau soluții de dezinfectare 
pe bază de alcool

Permiteți intrarea tehnicienilor și  pastrați distanța de siguranță
Tehnicianul nu vă va cere să semnați procesul verbal
Permiteți primirea facturilor pe e-mail și achitațile online
Dacă sunteți blocat in lift comunicați la Dispeceratul Național IFMA dacă sunteți bolnav

PENTRU SIGURANȚA PERSONALULUI DE ÎNTREȚINERE

Prioritatea noastră este protejarea sănătății și siguranței angajaților, clienților și partenerilor
Toate centrele de lucru MP  IFMA se află în stare normală de activitate, fără incidente și cu disponibilitate completă pentru clienții noștri


