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Шановні члени кредитівки,
Ми дякуємо за ваше розуміння та терпіння протягом цього нелегкого часу. Всі рішення прийняті
кредитівкою зроблені з метою забеспечення здоров’я та безпеки наших членів та працівників.

З четверга 4 червня 2020 року наш офіс у Гемтремку буде відкритий з новим робочим
графіком та наш вестибюль у Ворен вже офіційно відкритий.
Робочий графік у Гемтремк:
Понеділок & четвер: 9 - 3
Вівторок: 11 - 5
Середа: ЗАКРИТО
П'ятниця: 11 - 6
Субота: 9 - 2

Робочий графік у Ворен:
Понеділок- четвер: 9 - 5
П'ятниця: 9 - 6
Субота: 9 - 2

Перед відкриттям нашого вестибюлю, ми хотіли поділитися з вами новими правилами, необхідними для
того, щоб підтримувати здорове та безпечне середовище:
Якщо ви не добре почуваєтесь, будь ласка залишайтесь вдома. Ви можете скористатися нашими
послугами через телефон та онлайн. Ми також пропонуємо подавати онлайн заявки на позичку, переказ
коштів, зміну ліміту кредитної картки та інше. Будь ласка напишіть на cuwarren@usmfcu.org, якщо ви
зацікавлені у використанні будь-якої онлайн форми.
Кожен, хто заходить до нашого приміщення, повинен мати маску або покриття на обличчя. Якщо ви не
маєте покриття на обличчя, будь ласка використовуйте drive-through.
Всі члени та працівники зобов'язані дотримуватися правил соціальної дистанції. Відмітки будуть
розміщені по кредитівці, як спосіб нагадування.
Кількість людей, дозволених перебувати у наших вестибюлях буде обмежена. Оголошення щодо
максимальної кількості людей буде розміщене при вході. Якщо ви бачите, що у вестибюлі є максимальна
кількість людей, будь ласка тримайтесь на соціальній відстані, поки ви чекаєте своєї черги.
Ми рекомендуємо призначати зустріч на перед для інших послуг ніж щоденні транзакції.
Призначити зустріч тут
Станції для дезинфекції рук будуть доступні у вестибюлі для всіх членів. Будь-ласка дезинфікуйте руки
під час входу та виходу з нашого приміщення.

Просимо стежити за новинами кредитівки на нашому веб-сайті www.USMFCU.org.
Дякую,
Андрій Вигнанський
Головний Управитель
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