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معلومات در باره کووید 19-برای باشنده گان ساختمانهای رهایشی
مالکین و اداره این ساختمان ها باید:
 پالیسی ایرا طرح نماین د تا بر بنیاد آن اطمینان حاصل گردد که کارمندان ،باشنده گان و مهمانان این ساختمانها در داخل و ساحات
مشترک ساختمانها بشمول لفت ها ،دهلیز ها و راهرو ها ،ماسک بپوشند.
 اطمینان حاصل نمایند که کارگران ،تخنیکران ترمیم وسایل و قراردادیان در داخل ساختمان ها و اپارتمان ها ،ماسک بپوشند.
 مواد ضد عفونی کنندۀ حاوی  %90-70الکل را در تمام ساحات مهم و پر رفت و آمد مانند اتاقهای رختشویی و دهلیز ها ،فراهم
نمایند.
 اطمینان حاصل نمایند که روی سطح اشیا در نقاط پر رفت و آمد ساختمانها که بیشتر در معرض تماس قرار میگیرند ،و همچنان
وسایل مانند دستگیر دروازه ها ،دکمه های لفت ،سویچ چراغ ها ،دستگیر تشناب ها ،روی میزها ،کتاره های زینه ،سطوح دارای
پرده های لمسی و دکمه های قفل دروازه ،روزانه حد اقل دو مرتبه پاک کاری شوند.
ً
 در مورد هرگونه کار عاجل تخنیکی یا ترمیمات که مستلزم دسترسی به داخل اپارتمان ها باشد ،باید قبال به باشنده گان اطالع بدهند
 تعداد درخواست های باشنده گان برای ترمیمات را که دخول به اپارتمان ها در آن الزم باشد ،کاهش داده و ضمن پیروی و تعقیب
اسفارشات والیتي ینگونه درخواست های خدماتی را محدود سازند.
 در اطراف ساختمانها و (خاصتا ً در مقابل میز پذیرش ،بیرون و داخل لفت ها و راهرو ها) ترسیم عالیم و خط اندازی های الزمه را
جهت تشویق فاصله فزینکی انجام دهند.
 لوحه ها را در نقاط قابل دید بمنظور باال بردن سطح آگاهی در مورد جلوگیری از پخش کووید 19-نصب نمایند.

برای جلوگیری از پخش کووید 19-چه کرده میتوانید





در ساحات داخل ساختمانهای رهایشی و کاندومینیم ها مانند لفت ها ،دهلیز ها ،راهرو ها و اتاق های رختشویی ،ماسک بپوشید و از
پوشش صورت استفاده نمایید.
با نگهداشتن دو متر /شش فُت فاصله از کسانیکه با شما زنده گی نمیکنند ،فاصله اجتماعی را رعایت کنید.
با آب و صابون دستان خویشرا بشویید و یا اگر آب و صابون موجود نباشد ،از مواد ضد عفونی کننده حاوی  90-70فیصد الکل
استفاده کنید.
اپلیکیشن آگاهی کووید را دانلود کنید تا اگر با شخص مصاب به کووید 19-در تماس نزدیک بوده باشید ،شما را مطلع سازد.

رختشویی
 لباس های ناپاک را تکان ندهید .این کار امکان پخش ویروس موجود را در هوا کاهش میدهد.
 لباس ها را با صابون و یا مایع رختشویی بشویید .لباس ها را با آب داغ بشویید و بعد از شستن ،آنها را کامالً خشک کنید – این
موارد در کشتن ویروس ها کمک میکند.
 کوشش کنید زمانی رختشویی کنید که تعداد استفاده کننده گان در اتاق رختشویی ،کم باشد.
 قبل و بعد از رختشویی ،روی ماشین ها را ضدعفونی کنید و از دست زدن به صورت خود ،اجتناب کنید.
 خریطه/سبد رختشویی خویشرا بشویید و یا آنرا ضدعفونی کنید.
 دستان خویشرا با آب و صابون بشویید ،یا بعد از دست زدن به لباس های ناپاک ،دستان خویشرا فورا ً با مواد ضدعفونی کننده حاوی
 %90-70الکل ،پاک کنید.
 وقت خویشرا در اتاق مشترک رختشویی محدود کنید (مثالً لباس های پاک را در خانه قات کنید).

لفت ها و سایر امکانات داخل ساختمانها
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تعداد استفاده کننده گان در یک لفت را محدود ساخته ،و از کسانیکه با شما زندگی نمیکنند ،حد اقل دو متر/شش فُت فاصله بگیرید.
بگذارید اعضای یک خانواده بدون ضرورت به رعایت فاصله اجتماعی ،باهم از یک لفت استفاده کنند.
در سایر بخش های داخل ساختمان ،گردهمآیی ها را به  10نفر محدود سازید.
برای استفاده از امکانات داخل ساختمان ،گرفتن وقت مشخص (اپاینتمنت) را نیز انتظار داشته باشید.
بنابر پاک کاری و ضد عفوني سازی امکانات داخل ساختمان ،بین اپاینتمنت ها ممکن وقت اضافی ضرورت باشد.

دریافت پارسل ها
 در صورت امکان ،بمنظور کاهش تعداد مهمانان در داخل ساختمان ،پارسل ها را از دهلیز عمومی دریافت کنید.
 انتقال مستقیم پارسل را به اپارتمان خویش صرف در حاالت ضروری و درصورتی تقاضا نمایید که شما خودرا قرنطین نموده باشید،
در حال مراقبت از عضو خانواده باشید ،و یا توان دسترسی به دهلیز عمومی را نداشته باشید.
*درصورتیکه باشنده گان مشکالت موجود در خصوص عدم رعایت رهنمود های صحت عامه را با مالک یا مدیر ساختمان حل و فصل
نموده نتوانند ،میتوانند به شماره  311و یا ایمیل  311@toronto.caدر تماس شوند.

سایر منابع
قانون مسکن در جریان کووید19-
مقرره ساختمان های رهایشی
کرایه اپارتمانها :تغییرات در جریان کووید( 19-ویروس کرونا)
رهنمود های کووید 19-برای ساختمانهای تجارتی و رهایشی

معلومات بیشتر
برای معلومات بیشتر ،به ویب سایت ما  www.toronto.ca/COVID19مراجعه نمایید و یا با شماره  416-338-7600در تماس
شوید.
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