Szanowni Państwo,
Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARSCoV-2, a przede wszystkim Państwa dobro, celem zmniejszenia ryzyka, pragniemy dołożyć wszelkich
starań, aby Państwa pobyt na terenie Kancelarii był zminimalizowany jedynie do czasu faktycznie
niezbędnego na przeprowadzenie danej czynności, wobec tego uprzejmie prosimy o:
-

przesyłanie wszelkich dokumentów i danych koniecznych do przygotowania aktu notarialnego
lub Państwa wizyty w kancelarii celem dokonania innych czynności - w formie elektronicznej,
na adresy mailowe Kancelarii i dedykowanych do opieki nad Państwem pracowników, lub
telefonicznie

-

dokonywanie wszelkich płatności wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem przed
dokonaniem czynności

-

przybycie do kancelarii punktualnie (nie za wcześnie, nie za późno)

-

zachowanie w Kancelarii podstawowych zasad profilaktyki przeciwwirusowej,

-

w przypadku złego samopoczucia lub objawów chorobowych - o przełożenie bez zbędnej
zwłoki umówionych czynności na termin późniejszy, w drodze również telefonicznej lub
mailowej,

-

jeśli wrócili Państwo z obszaru, który w szczególny sposób został dotknięty epidemią (np.
Włochy) prosilibyśmy o przełożenie wizyty na okres po co najmniej 14 dniowej auto
kwarantannie

-

nie wchodzenia do pokojów pracowników, a w razie potrzeby informowania recepcji, o
potrzebie dokonania uzgodnień

-

planowania wizyty w kancelarii bez osób, które nie są niezbędne do dokonania czynności
i wskazywania Państwa opiekunom ilości osób, które będą obecne podczas Państwa
wizyty, celem zapewnienia Państwu niezbędnego komfortu

co pozwoli Nam zapewnić bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i pozostałych klientów oraz całego
zespołu Kancelarii.
Niestosowanie się do powyższych zasad może niestety spowodować, że Państwa opiekun zdecyduje o
odwołaniu lub przesunięciu zaplanowanych spotkań.
Ze strony Kancelarii możemy zapewnić, że nasz zespół jest również przeszkolony w zachowaniu
podwyższonych standardów higieny, a także zachowa niezbędna ostrożność w celu uniknięcia
potencjalnych ryzyk.
Jednocześnie, w związku z tym, że sytuacja związana z epidemią jest bardzo dynamiczna,
Kancelaria zastrzega sobie również prawo do przesunięcia lub odwołania terminów
zaplanowanych wcześniej czynności notarialnych, o czym w razie zaistnienia takiej konieczności
zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.
Z góry dziękujemy za Państwa zrozumienie i współpracę w powyższym zakresie.
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