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معلومات متعلقة بكوفيد –  19للقاطنين في البنايات السكنية
يجب على إدارة البناية:
 وضع سياسة لضمان حفاظ الموظفين والسكان والزوار على ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه في األماكن المشتركة المغلقة،
بما في ذلك المصاعد والممرات والردهات.
 الحرص على ارتداء العاملين ،مثل عمال التصليح والمقاولين ،الكمامة أو غطاء الوجه في البناية وفي الوحدات السكنية.
 توفير معقم لليدين كحولي بنسبة  %90 – 70في كافة األماكن المشتركة الضرورية التي تبقى مفتوحة مثل مناطق الغسيل
والردهات.
 الحرص على تنظيف األسطح التي يتم لمسها كثيرا في المناطق المشتركة وذلك مرتين على األقل يوميا وعند اتساخها ،ال
سيما مقابض األبواب ،أزرار المصاعد ،مقابس اإلضاءة /مسكات التواليت ،الطاوالت ،الدرابزين ،أسطح شاشات اللمس
ولوحات المفاتيح.
 تقديم إشعار مسبق عن أي أعمال طارئة تتطلب الدخول إلى الوحدات السكنية.
 خفض عدد الخدمات أو الطلبات األخرى التي تتطلب الدخول إلى الوحدات السكنية واالقتصار على الخدمات الضرورية
بينما تتم متابعة توصيات المقاطعة .provincial recommendations
 وضع عالمات (مثال عالمات على األرض ،البوابات) حول المبنى لشجيع التباعد الجسدي (على سبيل المثال عالمات على
مكتب االستقبال ،وداخل وخارج المصاعد).
 تثبيت الفتات في أماكن ظاهرة للعيان لزيادة الوعي حول الحد من انتشار كوفيد – .19
كيف يمكنك المساعدة في منع انتشار كوفيد – 19؟
 ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه في الشقق المغلقة واألماكن المشتركة مثل المصاعد ،الممرات ،الردهات وغرف الغسيل.
 الحفاظ على التباعد الجسدي عن طريق ترك مسافة مترين  /ستة أقدام عن أشخاص ال تعيش معهم.
 غسل اليدين بالصابون والماء ،أو في حال عدم توفر الماء والصابون ،استعمال معقم لليدين كحولي بنسبة .%90 – 70
 تحميل تطبيق إنذار كوفيد  COVID Alert appبحيث يمكن أن يتم إخطارك في حال مخالطتك لشخص يحمل عدوى
كوفيد – .19

غسيل المالبس
 ال تنفض المالبس المتسخة .هذا األمر سيقلل من احتمال انتشار أي فيروس قد يكون في الهواء.
 غسل المالبس بالصابون أو منظف الغسيل .واستخدام أعلى درجة حرارة للماء تكون مناسبة للقماش إضافة إلى تجفيف
المالبس بشكل تام – إن من شأن هذه الخطوات القضاء على الفيروس.
 العمل على غسل المالبس في الوقت الذي يكون عدد من يستخدم مناطق الغسيل قليال.
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 تعقيم أسطح جميع الغساالت قبل وبعد عملية الغسيل مع عدم لمس الوجه.
 غسل أو تعقيم كيس أو سلة الغسيل.
 غسل اليدين بالماء والصابون أو بمعقم كحولي لليدين بنسبة  %90 – 70مباشرة بعد لمس المالبس المتسخة.

 الحد من التواجد في أماكن الغسيل المشتركة (على سبيل المثال يمكن طي الغسيل في المنزل).
المصاعد ومرافق البناية
 خفض عدد األشخاص في كل مصعد مع الحفاظ على مسافة مترين  /ستة أقدام بعيدا عن أشخاص ال تعيش معهم.
 مراعاة بأن أفراد األسرة الواحدة يمكنهم استخدام المصعد دون الحاجة للتباعد الجسدي.
 مراعاة تواجد  10أشخاص كحد أقصى للتجمع في األماكن المغلقة في مرافق البناية.
 قد يكون هناك ضرورة ألخذ موعد الستخدام مرافق البناية.
 من المتوقع أن يكون الوقت الذي يفصل بين المواعيد أطول وذلك إليجاد متسع من الوقت للتنظيف والتعقيم
cleaning and disinfecting

استالم الشحنات
 لو أمكن ،استالم الشحنات في ردهة البناية للحد من عدد الزوار في البناية.
 عدم طلب تسليم الشحنات إلى الوحدة السكنية مباشرة إال عند الضرورة ،مثال لو كنت في العزل الذاتي ،أو تهتم برعاية أحد
أفراد األسرة أو تحتاج إلى مساعدة للوصول.
*لو تعذر على المستأجرين حل المشاكل بشأن اتباع تعليمات الصحة العامة مع المالك أو مدير البناية ،يمكنهم االتصال على
الرقم  311أو البريد االلكتروني .311@toronto.ca

مراجع أخرى
COVID-19 Housing Law
Apartment Building Bylaw
)Renting: Changes during COVID-19 (coronavirus
COVID-19 Guidance for Commercial and Residential Buildings

معلومات إضافية
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقعنا االلكتروني  www.toronto.ca/COVID19أو االتصال على الرقم

.416-338-7600
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