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د استوګنې ودانیو کې اوسېدونکو لپاره د کوویډ 19-معلومات
د ملکیت په مدیریت الزمه ده چې:
 ددې خبرې د یقیني کولو لپاره تګالره جوړه کړي چې د ودانۍ کارمندان ،اوسېدونکي او مېلمانه په هغه وخت کې چې د لیفټونو،
داالنونو او البیانو په ګډون شریکو داخلي ځایونو کې وي نو ماسک یا مخ پټوونکي واغوندي.
 یقیني کړي چې داسې کارکوونکي لکه د ترمیم خلک او قراردادیان د ودانۍ دننه او د اپارتمان واحدونو کې ماسک یا مخ پټوونکي
واغوندي.
 په ټولو هغو مهمو شریکو ځایونو چې پرانیستي وي لکه د کالیو مینځلو ځایونو او البیانو کې داسې ضد عفونت مایع کېږدي چې
اساس یې  %90-70الکول وي.
 یقیني کړي چې په شریکو ځایونو د زیات لمس سطحې چې په هغوی کې د دروازو الستي ،د لیفټونو بټنې ،د برېښنا سویچونه ،د
تشنابونو الستي ،کاونټرونه ،الس ریلونه ،د لمس سکرین سطحې او کیبورډونه شامل دي په ورځ کې دوه ځلې او کله چې واضح
خیرن وي پاک کړي.
 د هر هغه راتلونکي عاجل کار چې د اوسېدونکو واحدونو ته السرسی الزمي کوي په اړه مخکې نه خبرداری ورکړي
 د داسې خدمت یا نورو درخواستونو چې د استوګنې واحدونو ته داخلېدل الزمي کوي شمېر کم کړي او د والیتي سپارښتنو په تعقیبولو
سره دا اساسي خدمتونو ته محدود کړي.




د فزیکي واټن تشویقولو لپاره د ودانۍ شاوخوا ته ځایونه (لکه د هرکلي مېز ،بهر او دننه لیفټونو کې)ځایونه په نښه کړي.
په ښکاره موقعیتونو کې نښې ولګوي تر څو د کوویډ 19-د خورېدو د مخنیوي په لړ کې بیداري راپورته کړی شي.

هغه څه چې تاسو یې د کوویډ 19-د خورېدو د مخنیوي لپاره کولی شئ





د اپارتمان په داخل یا شریکو ځایونو لکه لیفټونو ،داالنونو ،البیانو او د کالیو مینځلو ځایونو کې ماسک یا مخ پټوونکي واغوندئ.
هغو خلکو چې تاسو ورسره ژوند نه کوئ څخه د لږ تر لږه دوه میټره/شپږ فُټه لیرې والي سره فزیکي واټن وساتئ.
په صابون او اوبو السونه ومینځئ یا که صابون او اوبوه موجود نه وي نو داسې ضد عفوني مواد وکاروئ چې اساس یې %90-70
په الکولو وي.
د کوویډ د خبرداري ایپ ډاونلوډ کړئ تر څو یو داسې چا سره د نږدې تماس په صورت کې چې په کوویډ 19-ککړ وي درته خبر
درکړی شي.

د کالیو مینځل








خیرن کالي مه څنډئ .که په هوا کې ویروس موجود وي نو دې سره به یې د خورېدلو احتمال لږ تر لږ شي.
کالي په صابون یا صابوني موادو ومینځئ .د ټولو نه زیاتې تودې اوبه چې ټوټه یې زغملی شي وکاروئ او کالي په بشپړه توګه وچ
کړئ  -دا قدمونه د ویروس په وژلو کې کومک کوي.
خپل کالي په داسې وخت کې د مینځلو کوښښ وکړئ چې د کالو مینځلو ځای کې لږ تر لږه خلک موجود وي.
د کالیو د مینځلو نه مخکې او وروسته د ټولو ماشینونو سطحې ضد عفوني کړئ او خپل مخ ته الس مه وروړئ.
د کالیو مینځلو خلطه/قید ومینځئ یا یې ضد عفوني کړئ.
د خیرنو کالیو ماشین کې د اچولو نه سمدستي وروسته خپل السونه په صابون او اوبو ومینځئ یا داسې ضد عفوني مواد وکاروئ
چې  %90-70یې اساس په الکولو وي.
د کالیو د مینځلو په شریکولو ځایونو کې خپل وخت محدود کړئ (یعنې پاک شوي کالي مو کور کې قت کړئ).

لیفټونه او د ودانۍ اسانتیاوې
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په هر لیفټ کې د خلکو شمېر لږ تر لږ کړئ او هغو خلکو چې تاسو ورسره ژوند نه کوئ څخه لږ تر لږه دوه میټره/شپږ فُټه لیرې
واوسئ.
ددې احترام وکړئ چې د یوې کورنۍ غړي د فزیکي واټن د اړتیا څخه پرته د لیفټ څخه استفاده وکړی شي.
د ودانۍ په اسانتیاو کې دننه د  10کسانو د راغونډېدو په محدودیت عمل وکړئ.
د ودانۍ د اسانتیاو د کارولو لپاره د وخت د اخیستلو تمه ولرئ.
د پاکولو او ضد عفوني کولو په خاطر د دوو مالقاتونو ترمینځ د اضافي وخت ورکولو تمه ولرئ.

تحویلي ترالسه کول



که امکان لري نو هغه شیان چې تحویل کې درکول کېږي په البي کې واخلئ تر څو ودانۍ ته د راتلونکو شمېر کم کړی شي.
غوښتنه وکړئ چې ستاسو تحویلي شیان یوازې هغه صورت کې نېغ په نېغه ستاسو واحد ته دروړل شي چې اړین وي ،یعنې که
چیرته تاسو ځان منزوي کړی وي ،د فامیل د کوم غړي پاملرنه کوئ او یا د السرسي مرستې ته اړتیا لرئ.

*که کرایه داران ونه توانېږي چې د عامه روغتیا په الرښوونو د عمل کولو په لړ کې خپلې مسلې د ودانۍ د څښتن یا د ملکیت د منیجر
سره حل کړي ،نو کولی شي چې  311ته زنګ ووهي یا دې ادرس ته ایمیل وکړي311@toronto.ca :

نورې سرچینې
کوویډ 19-لپاره د استوګنځي قانون
د اپارتمان د ودانۍ قانوني مقرره
کرایه کول :د کوویډ( 19-کورونا ویروس) پر مهال بدلونونه
تجارتي او د استوګنې ودانیو لپاره د کوویډ 19-الرښود

نور معلومات
نورو معلوماتو لپاره زمونږ دا ویبسایټ وګورئ  www.toronto.ca/COVID19یا دې لمبر ته زنګ ووهئ .416-338-7600
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