Patili dostlarınızın lokasyonlarımızda sizlere eşlik etmesi bizlerde tebessüm
uyandırsa da uyum sağlamaları adına takip edilmesi gereken bir takım prosedürler
mevcut. Kolektif House’un bir çalışma alanı olduğunu gözeterek patili dostlarımızın,
sahiplerinin ve tüm Kolektiflilerin memnuniyetini ve güvenliğini sağlamak adına
aşağıdaki giriş prosedürleri konusunda desteğinizi bekliyoruz.
🐾 Plazaların giriş bölgesinde, lobide, asansör alanlarında, Kolektif House sınırları
içerisine girene kadar evcil hayvanların tasmaları takılı olmalıdır.
🐾 Evcil hayvanlar plazaya giriş yaptıktan itibaren kontrol ve tüm sorumluluk
sahibinde olup kontrolsüz ve serbest bir şekilde ortak alanlarda bırakılmamalıdır.
🐾 Kolektif House veya plaza personeli evcil hayvanların sorumluluğunu almaz ve
evcil hayvanlarla ilgili talepleri kabul etmez. Lokasyona giriş yapan diğer evcil
hayvanlarla etkileşimi de kontrol altında olmalıdır.
🐾 Kolektif House veya plaza içerisinde yüksek ses çıkaran evcil hayvanlar diğer
şirket ve bireylerden gelebilecek şikayetlere göre sahipleri tarafından plaza dışına
çıkarılması istenebilir.
🐾 Kolektif House veya plazaya giriş yapacak evcil hayvanlar kirliliğe sebep
olmamalıdır. Hijyenin korunmasından sahiplerinin sorumludur ve gerekli tedbirler
sahipleri tarafından alınmalıdır. Tuvalet ihtiyaçları için patili dostlarınızın düzenli
şekilde dışarı çıkarılması gerekmektedir. Tuvalet eğitimi olmayan evcil hayvanların
lokasyon dışına çıkarılması istenilecektir.

🐾 Kolektif House alanı dışındaki plaza ortak alanlarına mama, su kabı, tasma gibi
eşyalar bırakılmamalıdır. Kolektif House sınırları içerisinde ise evcil hayvan eşyaları,
sahiplerinin ofislerinde tutulmalıdır. Hazır ofis sahibi olmayan evcil hayvan sahipleri
ise eşyalarını ortak alanlarda diğer Kolektiflilere engel olmayacak şekilde, sabit bir
alanda, ihtiyaç halinde kullanabilecekleri bir şekilde muhafaza etmelidir.
🐾 Evcil hayvanların haricinde yırtıcı eğilimleri olan hayvanların lokasyonlara girişi
uygun değildir. Saldırgan eğilim gösteren evcil hayvanlar ise sahiplerinin
kontrolünde, tasmalı bir şekilde lokasyonlarımıza giriş yapması ve lokasyon içerisinde
serbest bırakılmaması gerekmektedir.
🐾 Kanatlı ve uçucu hayvanlar kafes içerisinde giriş yapabilir.
🐾 Evcil hayvanlar plaza dışındaki alanlarda da sahipsiz bırakılmamalıdır.
🐾 Acil durum iletişim prosedürüne göre plazaya evcil hayvanlarıyla giriş yapanların
her giriş yaptıklarında; ad, soyad, şirket ve iletişim numarası güvenlik görevlileri ve/
veya karşılama personeli tarafından kayıt altına alınacaktır.
🐾 Plazaya giriş yapacak olan evcil hayvanların aşı kartları sorgulanacaktır. Aşı kartı
anlık gösterilemiyorsa aşı kartının görseli karşılama personeline iletilebilir.

Sevgiler.

