
سنقوم باتباع اإلجراءات 

ى االحترازية التالية للحفاظ عل

سالمة عمالئنا عند استئناف 

أعمال البنوك في دولة الكويت
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الفروعزيارة

التباع أعلى –ارتداء الكمامات 

لن معايير الحماية والسالمة الصحية،

يسمح ألي شخص بدخول الفروع 

.دون ارتداء كمامة

م سيت–الدخولقياس الحرارة عند 

قياس درجة حرارة جميع األشخاص 

م قبل الدخول مع التزام البنك بعد

ء حفظ هذه البيانات الخاصة بالعمال

.التزاماً بتوجيهات وزارة الصحة

سجيل يتم ت–تسجيل بيانات االتصال 

بيانات االتصال الستخدامها في 

حاالت الطوارئ فقط، ويقوم البنك

ً 14بإتالفها بعد مرور  .يوما

PPE 

required or 

provided at 

entry



02
المتبعة اإلضافية اإلجراءات

فروعنافيلضمان سالمتكم 

APPOINTMENT 

SCHEDULING

00:10:30

June 17

Lorem 

Branch

يونيو17

فرع السالمية

00:10:30

حجز المواعيد



فروعنافيالمتبعة لضمان سالمتكم اإلضافية اإلجراءات

يُرجى الحفاظ :االجتماعيالتباعد 

على مسافة آمنة ال تقل عن مترين مع 

األشخاص اآلخرين كما هو موضح 

.عبر الالفتات والعالمات في الفروع

حد أقصى للعمالء داخل الفروع

–استخدام نظام الطوابير الرقمي 

زيارةمن دورك قبل وتأكداحجز 

.الفرع

سعة قام البنك بتومزيد من السالمة، ل

التباعد أوالمساحات لزيادةبعض

.تعزز التباعدتركيب حواجز

نتطلع اللتزامكم المعتاد بالحد 

ى حرصاً عل–األقصى المسموح به

د سالمتكم، ننتظر التزامكم المعهو

خاص األقصى لألشعبر التقيد بالحد 

داخل المصاعد والمساحات 

.المشتركة

حجز المواعيد

00:10:30

يونيو17

فرع السالمية



فروعنافيالمتبعة لضمان سالمتكم اإلضافية اإلجراءات

تجنبوا أي من صور التواصل 

حة المصافيُرجى تجنب –الجسدي 

واالبتعاد عن أي من صورباأليدي 

التواصل الجسدي مع اآلخرين في

.البنك

:إجراءات احترازية معززة

ظيف نقوم بتنحرصاً على سالمتكم، 

.دوريجميع الغرف بشكل

ي أوصت التدابير التكما نقوم بتطبيق

اكتشافبها وزارة الصحة في حال 

.كأي إصابات في أي من مقرات البن

مات عند المعق  لسالمتكم، وفرنا 

عقيم تيُرجى-اف اآللي أجهزة الصر  

أجهزة استخدام وبعد يديكم قبل أ

.اآلليافالصر  

PPE 

required or 

provided at 

entry

ضوحزيادة وتيرة التنظيف ووضع جداول تنظيف يمكن رؤيتها بو



خدمات التي تتطلب الحد من ال03

في الفروعالحضور الشخصي



روعفي الفخدمات التي تتطلب الحضور الشخصيالحد من ال

أو عبر اإلنترنتالخدمات المصرفية 

الهاتف الذكي أو عبر الخدمة 

قنوات النوصيكم باستخدام –الهاتفية 

مثل الخدمة الهاتفية أو )البديلة 

أو الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

لخدمات إلنجاز ا( الهاتف الذكي

.األساسية

يرحب البنك –مالحظات العمالء 

ى بأي مالحظات لديكم لمساعدتنا عل

مة تحسين مستويات الصحة والسال

.لدينا

PPE 

required or 

provided at 

entry

إضافة رمز االستجابة السريعة هنايتم 


