
Μετά από ασθένεια ή τραυματισμό, άτομα παραπέμπονται στην Kairros για να βοηθηθούν να αναρρώσουν και να επιστρέψουν στην εργασία. 
Ορισμένες φορές βοηθούμε άτομα να επιστρέψουν στην ίδια δουλειά που είχαν πριν από τον τραυματισμό τους και ορισμένες φορές βοηθούμε άτομα να βρουν 
νέα απασχόληση (νέα θέση εργασίας και νέο εργοδότη).
Ανεξάρτητα από το αν επιστρέφετε στην ίδια δουλειά ή σε νέα δουλειά, ο ρόλος μας είναι να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο που είναι κατάλληλο για εσάς.

Πώς σας βοηθάμε; Το γνωρίζετε;

Θα σας ανατεθεί ένας σύμβουλος που θα συνεργαστεί μαζί σας για τη διαδρομή της ανάρρωσής 
σας. Ο σύμβουλός σας στην Kairros:

•	 Θα συνεργαστεί στενά μαζί σας, με τον εργοδότη σας και τους επαγγελματίες υγείας που σας 
παρέχουν θεραπεία

•	 Θα σας παράσχει μια σαφή κατανόηση της κατάστασής σας και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε 
καλύτερα να προχωρήσετε

•	 Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη διαδικασία επιστροφής στην εργασία και τι να αναμένετε

•	 Θα ετοιμάσει ένα σχέδιο για την ασφαλή επιστροφή σας στην εργασία (συμφωνημένο από εσάς, 
τον εργοδότη σας και τους γιατρούς)

•	 Θα μοιραστεί πληροφορίες με όλα τα άτομα που βοηθούν στην επιστροφή σας στην εργασία και 
την ευημερία σας

•	 Θα απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε κατά τη διαδρομή

Το σημαντικότερο, οι σύμβουλοί μας θα κάνουν όλα τα παραπάνω με προσοχή και συμπόνια.
Γνωρίζουμε ότι το να μην είστε καλά στην υγεία σας επηρεάζει τον τρόπο που αισθάνεστε τόσο 
σωματικά όσο και διανοητικά, οπότε ο στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε αυτό το διάστημα όσο 
περισσότερο μπορούμε.

Θα σας δοθεί ο αριθμός του κινητού 
τηλεφώνου του συμβούλου σας, 
ώστε να μπορείτε να τον καλείτε 
απευθείας για ερωτήσεις ή σχόλια.

Είμαστε διαθέσιμοι 
για εξυπηρέτηση

Μπορείτε να καλείτε το κέντρο μας 
εξυπηρέτησης πελατών στο 02 9098 
2660 για να επιβεβαιώνετε τις ώρες 
και τις τοποθεσίες των ραντεβού σας, 
ή για να κάνετε αλλαγή σε ραντεβού.

Εξυπηρέτηση
πελατών

Μπορείτε να στείλετε 
ερωτήσεις ή να κάνετε 
σχόλια μέσω email στο 
help@kairros.com.au

Στείλτε μας
email

Η εργασία είναι πολύ καλή για την ανάρρωση

Έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες που δείχνουν 
ότι άτομα που επιστρέφουν στην εργασία 
συχνά καταλήγουν να έχουν μικρότερο χρόνο 
ανάρρωσης από όσα άτομα δεν το κάνουν.

Οι μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι όσο 
περισσότερο απέχετε από την εργασία, 
τόσο περισσότερο χρόνος χρειάζεται για να 
επιστρέψετε στην εργασία.

Ονομάζουμε αυτό «τα οφέλη υγείας της καλής 
δουλειάς» και κατά τη διάρκεια της διαδρομής 
μας μαζί σας, θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτό 
καθώς προχωράμε να επιστρέψετε στη δουλειά.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν 
χρειάζεται να περιμένετε έως ότου αναρρώσετε 
100% πριν επιστρέψετε στην εργασία. Το 
γεγονός είναι ότι η ανάρρωση στην εργασία - 
με καθήκοντα και ώρες που ταιριάζουν στην 
κατάστασή σας - είναι συχνά το καλύτερο 
φάρμακο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο  
www.kairros.com.au

Κάνουμε ένα σχέδιο  
που είναι κατάλληλο 
για εσάς

Εμπλέκουμε όλα τα 
κατάλληλα άτομα

Επικοινωνούμε με 
σαφήνεια και τακτικά

Βοηθάμε άτομα να επιστρέφουν στην εργασία μετά από ασθένεια ή τραυματισμό

Επικοινωνήστε μαζί μας
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 
μας για να θέσετε μια ερώτηση, 
να κάνετε σχόλια ή απλά να 
συζητήσετε για την κατάστασή σας:


