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اطلاعات مربوط به  COVID-19ویژه ساکنان ساختمانهای مسکونی
مدیریت ملک باید:



خطمشی تدوین کند تا کارکنان ،ساکنان و میهمانان ساختمان در فضاهای مشاعی داخلی از جمله آسانسورها،
راهروها و لابیها ماسک بزنند.



اطمینان حاصل کند که کارکنان مثل تعمیرکاران و پیمانکاران در ساختمان و واحدهای آپارتمان ،ماسک یا پوشاننده
صورت میپوشند.



در همه مناطق عمومی ضروری فعال مثل بخش لاندری و لابیها ،ضدعفونی کننده دست پایه الکلی با درصد
 %70-90تامین کند.



اطمینان حاصل کند که مناطق پرتماس در بخشهای مشاعی از جمله دستگیرههای در ،دکمههای آسانسور،
کلیدهای برق ،دستگیرههای توالت ،کانترها ،ریلهای دست ،سطح صفحات لمسی و صفحه کلیدها ،حداقل دو بار
در روز و در مواقعی که کثیف است نظافت میشوند.




در موعد انجام کارهای آتی که نیازمند دسترسی به واحدهای ساکنان است ،از قبل اطلاعیه بدهد.
تعداد درخواستهای سرویس و سایر درخواستهای نیازمند ورود به واحدهای مسکونی را کاسته و این موارد را
ضمن رعایت توصیههای استانی ،محدود به خدمات ضروری کند



در اطراف ساختمان ،علائمی (مثل علائم کف و ستون) در راستای ترویج رعایت فاصله اجتماعی قرار دهد (مثل
پیشخوان پذیرش ،آسانسورهای داخلی و بیرونی).



علائمی در مکانهای قابل رویت قرار دهد تا آگاهی را در خصوص جلوگیری از انتشار  COVID-19افزایش دهد.

شما برای جلوگیری از انتشار  COVID-19چه کار میتوانید انجام دهید





در مناطق دربسته آپارتمان یا کاندو مثل آسانسورها ،راهروها ،لابیها و اتاقهای لاندری ماسک یا پوشاننده
صورت بپوشید.
با رعایت فاصله حداقل دو متری/شش فوتی از کسانی که با شما زندگی نمیکنند ،فاصله اجتماعی را رعایت
کنید.
دستها را با آب و صابون بشویید یا اگر آب و صابون در دسترس نیست ،از ضدعفونیکننده دست پایه
الکلی  %70-90استفاده کنید.
برنامه  COVID Alertرا دانلود کنید تا در صورت تماس با فردی که موجب سرایت  COVID-19میشود ،به
شما اطلاع داده شود.

لاندری
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لباسها را تکان ندهید .این باعث کاهش احتمال انتشار ویروس احتمالی موجود در هوا میشود.
لباسها را با صابون یا ماده شوینده بشویید .از بالاترین دمایی که پارچه میتواند تحمل کند ،استفاده کنید و
لباسها را کامل خشک کنید -این گامها به کشتن ویروس کمک میکنند.
سعی کنید زمانی لباسهای خود را بشویید که تعداد افرادی که در محوطه لاندری هستند ،کمتر است.
سطوح ماشینها را قبل و بعد از استفاده از لاندری ضدعفونی کنید و صورت خود را لمس نکنید.
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کیسه/سبد لاندری خود را شسته یا ضدعفونی کنید.
بلافاصله بعد از دست زدن به لباسهای کثیف ،دستهای خود را با آب و صابون بشویید یا از
ضدعفونیکننده پایه الکلی  %70-90استفاده کنید.
زمان حضور در فضاهای مشاعی لاندری محدود کنید (مثلاً لباسهای خود را در خانه تا بزنید).

آسانسورها و تسهیلات ساختمان






تعداد افراد در هر آسانسور را محدود کرده و حداقل دو متر/شش فوت فاصله از کسانی حفظ کنید که با آنها
زندگی نمیکنید.
بپذیرید که اعضای یک خانواده میتوانند بدون رعایت فاصله اجتماعی از آسانسور استفاده کنند.
از محدودیت  10نفره اجتماعات در فضاهای داخلی تسهیلات ساختمان پیروی کنید.
بدانید که ممکن است برای استفاده از تسهیلات ساختمان ممکن است نیاز به گرفتن نوبت باشد.
بین دو نوبت زمان کافی در نظر بگیرید تا فرصت نظافت و ضدعفونی وجود داشته باشد.

دریافت اقلام تحویلی



در صورت امکان ،اقلام تحویلی را در لابی تحویل بگیرید تا تعداد بازدیدکنندگان از ساختمان کاهش یابد.
فقط در صورت ضرورت ،مثل مواردی که خود را ایزوله کردهاید ،از یکی از اعضای خانواده مراقبت میکنید یا
نیاز به پشتیبانی برای دسترسی دارید ،درخواست کنید که تحویل مستقیم به واحد شما انجام شود.
* اگر مستاجران قادر به حل مسائل مربوط به اصول راهنمای بهداشت عمومی با مالک یا مدیر ملک نیستند،
میتوانند با  311تماس گرفته یا با ایمیل  311@toronto.caمکاتبه کنند.

سایر منابع
COVID-19 Housing Law
Apartment Building Bylaw
)Renting: Changes during COVID-19 (coronavirus
COVID-19 Guidance for Commercial and Residential Buildings
اطلاعات بیشتر
برای دریافت اطلاعات بیشتر ،از تارنمای  www.toronto.ca/COVID19بازدید کرده یا با شماره 416-338-7600
تماس بگیرید.
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