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Thông tin COVID-19 cho Cư dân ở các Chung cư
Ban quản lý chung cư phải:










Lập chính sách để bảo đảm nhân viên tòa nhà, cư dân và khách phải đeo khẩu trang hoặc đồ
che mặt khi ở trong các khu vực chung trong nhà, bao gồm thang máy, hành lang và sảnh.
Bảo đảm nhân viên, chẳng hạn như người sửa chữa và nhà thầu, đeo khẩu trang hoặc đồ che
mặt bên trong tòa nhà và trong các căn hộ.
Cung cấp thuốc khử trùng tay có cồn 70-90% ở tất cả các khu vực chung thiết yếu có mở cửa
như khu vực giặt đồ và sảnh.
Bảo đảm các bề mặt tiếp xúc nhiều ở các khu vực chung được làm sạch ít nhất hai lần mỗi ngày
và khi dơ/bẩn thấy rõ, bao gồm tay nắm cửa, nút bấm thang máy, công tắc đèn, tay nắm bồn
cầu, quầy, tay vịn, bề mặt màn hình cảm ứng và bàn phím.
Báo trước về bất kỳ công việc khẩn cấp nào sắp tới cần vào các căn hộ
Giảm số lượng các yêu cầu dịch vụ hoặc các yêu cầu khác cần phải vào các căn hộ, và giới hạn
chúng ở các dịch vụ thiết yếu trong khi tuân theo các khuyến nghị của tỉnh bang.
Đặt các vật đánh dấu (ví dụ: vạch/ô đánh dấu trên nền nhà, chóp nhựa) xung quanh tòa nhà để
khuyến khích giữ khoảng cách (ví dụ: tại quầy lễ tân, bên ngoài và bên trong thang máy).
Treo biển báo ở những vị trí dễ thấy để tăng nhận thức về việc ngăn ngừa sự lây lan của
COVID-19.

Bạn có thể làm gì để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19





Đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt ở các khu vực trong nhà của chung cư hoặc condo như thang
máy, hành lang, sảnh và phòng giặt đồ.
Thực hành giữ khoảng cách bằng cách cách xa ít nhất hai mét/sáu feet với những người bạn
không sống cùng.
Rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng thuốc khử trùng tay có cồn 70-90% nếu không
có xà phòng và nước.
Tải xuống ứng dụng COVID Alert (Cảnh báo COVID) để bạn có thể được thông báo nếu bạn đã
tiếp xúc gần với người lây nhiễm COVID-19.

Giặt đồ



Đừng giũ quần áo dơ/bẩn. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng phát tán trong không khí bất kỳ
loại virus nào có thể có.
Giặt quần áo bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa. Sử dụng nước nóng nhất mà vải có thể chịu
được và sấy khô quần áo hoàn toàn — những biện pháp này giúp tiêu diệt virus.
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Cố gắng giặt quần áo vào thời điểm có ít người sử dụng khu vực giặt đồ hơn.
Khử trùng bề mặt của tất cả các máy trước và sau khi bạn giặt quần áo, và không sờ vào mặt
của bạn.
Giặt hoặc khử trùng túi / giỏ đựng quần áo của bạn.
Rửa tay bằng xà phòng và nước, hoặc sử dụng thuốc khử trùng tay có cồn 70-90%, ngay sau
khi xử lý quần áo dơ/bẩn.
Hạn chế thời gian của bạn trong chỗ giặt đồ chung (ví dụ: gấp/xếp đồ giặt sạch của bạn ở nhà)

Thang máy và tiện ích trong chung cư






Giới hạn số người trong mỗi thang máy và cách xa ít nhất hai mét/sáu feet với những người
bạn không sống cùng.
Tôn trọng việc các thành viên trong cùng một hộ gia đình có thể sử dụng thang máy mà không
cần giữ khoảng cách.
Tuân theo giới hạn tụ tập không quá 10 người trong nhà trong các tiện nghi của tòa nhà.
Dự trù phải đặt hẹn trước để sử dụng các tiện nghi của tòa nhà.
Dự trù thêm thời gian giữa các cuộc hẹn để làm sạch và khử trùng.

Nhận giao hàng



Nếu có thể, hãy nhận giao hàng tại sảnh để giảm lượng khách trong tòa nhà.
Yêu cầu giao hàng trực tiếp tới căn hộ của bạn chỉ khi cần thiết, chẳng hạn như nếu bạn đang
tự cách ly, chăm sóc một thành viên gia đình hoặc cần phải có trợ giúp di chuyển.

* Nếu người thuê nhà không thể giải quyết các vấn đề liên quan tới việc tuân theo các hướng
dẫn y tế công cộng với chủ nhà hoặc người quản lý chung cư của họ, họ có thể gọi tổng đài
311 hoặc gửi email: 311@toronto.ca.

Các nguồn tư liệu khác
Luật Nhà ở COVID-19
Quy định Chung cư
Thuê nhà: Những thay đổi trong thời COVID-19 (coronavirus)
Hướng dẫn COVID-19 cho các Tòa nhà Thương mại và Chung cư

Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.toronto.ca/COVID19 hoặc gọi Sở Y tế Toronto theo số
416-338-7600.
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