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رہائشی عمارتوں کے مکینوں کے لیے کووڈ 19-کی معلومات
پراپرٹی مینیجمنٹ پر لازم ہے کہ:










عمارت کے عملہ ،مکینوں اور مہمانوں کے لیے اندرون کے عمومی حصے ،بشمول ایلیویٹرز ،گلیاروں اور لابیز
میں موجودگی کے دوران ماسک یا فیس کورنگ پہنے ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ایک پالیسی تیار کرے۔
یقینی بنائے کہ کارکنان ،جیسے مرمتی کام والے افراد اور ٹھیکیداران عمارت کے اندر اور اپارٹمنٹ یونٹس میں
ماسک یا فیس کورنگز پہنتے ہیں۔
ان تمام لازمی عمومی حصوں میں جو کھلے رہتے ہیں جیسے لانڈری والے حصے اور لابی میں  70-90%الکحل
پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر فراہم کرے۔
یقینی بنائے کہ عمومی حصوں میں زیادہ ٹچ ہونے والی سطحوں کی روزانہ کم از کم دو بار ،اور مرئی طور
پر گندہ ہونے پر ،بشمول دروازے کی گھنڈیوں ،ایلیویٹر کے بٹنوں ،روشنی کے سوئچ ،ٹوائلٹ کے دستوں،
کاؤنٹرز ،دستی سہاروں ،ٹچ اسکرین کی سطحوں اور کی پیڈز کی صفائی کی جاتی ہے۔
کسی ایسے آئندہ فوری کام کا پیشگی نوٹس فراہم کرے جو رہائشی یونٹ تک رسائی کی طالب ہو
سروس کی تعداد یا ان دیگر درخواستوں کو کم کرے جو رہائشی یونٹ میں داخلے کی طالب ہوں ،اور
صوبائی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے انہیں لازمی خدمات تک محدود کرے۔
عمارت کے گرد مارکرز (جیسے فرش پر نشان ،پائلنز) ڈال کر جسمانی دوری قائم رکھنے کی ترغیب دیں (جیسے
فرنٹ ڈیسک پر ،ایلیویٹرز کے باہر اور اندر)۔
کووڈ 19-کا پھیلاؤ روکنے کے بارے میں آگہی بڑھانے کے لیے مرئی مقامات پر نشانیاں شائع کریں۔

کووڈ 19-کا پھیلاؤ روکنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں
 اپارٹمنٹ یا کنڈومینیم کے اندرون والے حصوں جیسے ایلیویٹرز ،گلیاروں ،لابی یا لانڈری والے کمروں میں ماسک
یا فیس کورنگز پہنیں۔
 جن لوگوں کے ساتھ آپ نہیں رہتے ہیں ان سے کم از کم دو میٹر/چھ فٹ کی دوری برقرار رکھ کر جسمانی
دوری قائم رکھیں۔
 صابن اور پانی سے ہاتھوں کو دھوئیں یا اگر صابن اور پانی دستیاب نہ ہو تو  70-90%الکحل پر مبنی ہینڈ
سینیٹائزر استعمال کریں۔


کووڈ الرٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ اگر آپ کووڈ 19-کے ساتھ متعدی رہنے والے کسی فرد کے قریبی رابطے میں رہے
ہوں تو آپ کو مطلع کیا جا سکے۔

لانڈری
 گندی لانڈری کو مت ہلائیں۔ یہ ہوا میں موجود ہو سکنے والے کسی وائرس کی ترسیل کے امکان کو کم سے کم
کرے گا۔
 کپڑوں کو صابن اور ڈٹرجنٹ سے دھوئیں۔ فیبرک جتنا گرم ترین پانی برداشت کر سکتا ہے اتنا استعمال کریں
اور کپڑوں کو اچھی طرح سکھائیں — ان اقدامات سے وائرس کو ہلاک کرنے میں مدد ملے گی۔
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اپنی لانڈری ایسے وقت میں کرنے کی کوشش کریں جب لانڈری والے حصے کو چند لوگ استعمال کر رہے
ہوں۔
اپنی لانڈری سے پہلے اور اس کے بعد تمام مشینوں کی سطحوں کی جراثیم کشی کریں ،اور اپنا چہرہ مت
چھوئیں۔
اپنی لانڈری کے بیگ /ہیمپر کو دھوئیں یا اس کی جراثیم کشی کریں۔
گندی لانڈری کو ہاتھ لگانے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھوئیں ،یا  70-90%الکحل پر مبنی
ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں۔
لانڈری کی مشترک جگہ میں اپنا وقت محدود کریں (جیسے اپنی صاف لانڈری کو گھر پر لا کر تہ کریں)

ایلیویٹرز اور عمارت کی آسائشات






فی ایلیویٹر لوگوں کی تعداد محدود کریں ،اور جن لوگوں کے ساتھ آپ نہیں رہتے ہیں ان سے کم از کم دو
میٹر/چھ فٹ کی دوری برقرار رکھیں۔
اس بات کا احترام کریں کہ ایک ہی گھرانے کے افراد جسمانی دوری قائم رکھنے کی ضرورت کے بغیر ایلیویٹر
استعمال کر سکتے ہیں۔
عمارت کی آسائشات میں اندرون میں  10لوگوں کے مجمع کی حد پر عمل کریں۔
عمارت کی آسائشات استعمال کرنے کے لیے ایک اپائنٹمنٹ طے کرنے کی توقع رکھیں۔
اپائنٹمنٹس کے بیچ اضافی وقت کی توقع رکھیں تاکہ صفائی اور جراثیم کشی کا وقت مل جائے۔

ڈیلیوریز موصول کرنا



اگر ممکن ہو تو عمارت میں ملاقاتیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ڈیلیوریز کو لابی میں پک کریں۔
صرف ضروری ہونے پر ہی ،مثلاً اگر آپ خود کو آئسولیٹ کر رہے ہوں ،فیملی ممبر کی نگہداشت کر رہے ہوں
یا حالت رسائی میں تعاون مطلوب ہو تو ہی ڈیلیوریز براہ راست آپ کی یونٹ میں پہنچانے کو کہیں۔

*اگر کرایہ داران اپنے مکان مالک یا پراپرٹی مینیجر کے ساتھ صحت عامہ کے اصولوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں
مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہوں تو ،وہ  311پر کال یا اس پتے پر ای میل کر سکتے ہیں311@toronto.ca :۔

دیگر وسائل
کووڈ 19-ہاؤسنگ لاء
اپارٹمنٹ کی عمارت سے متعلق ضمنی قانون
کرایے پر دینا :کووڈ 19-کے دوران تبدیلیاں (کورونا وائرس)
تجارتی اور رہائشی عمارتوں کے لیے کووڈ 19-کی رہنمائی

مزید معلومات
مزید معلومات کے لیے www.toronto.ca/COVID19 ،پر ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا  416-338-7600پر
ہمیں کال کریں۔
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