
تأثیر وباء فیروس كورونا على أدوار الساونا الجماعیة وعلى أدوار ساونا عید المیالد وكذلك 
 على األماكن المشتركة  

 
نُلغي بسبب ھذا الوضع أدوار الساونا الجماعیة وساونا عید المیالد في   .لقد زادت اإلصابات بالعدوى بفیروس كورونا بشكل كبیر

 المباني التابعة لنا. أدوار الساونا الخاصة بكل زبون سوف تستمر بشكل طبیعي. 
 

على   بناًء  وذلك  للتجمع،  المخصصة  األخرى  المشتركة  واألماكن  للنوادي  المخصصة  األماكن  استخدام  الحاضر  الوقت  في  نمنع 
 یھات ساریة المفعول للسلطات. أماكن الغسیل التابعة للمبنى مازالت ُمتاحة الستخدام السكان. التوج

 
نأمل كي نُسیطر على انتشار الوباء بأن یلتزم كل شخص من السكان بالتوصیات المشتركة وبالقیود الخاصة بالتجمع أیًضا أثناء 

إذا بدقة بنظافة الیدین والنظافة أثناء   أدوار الساونا الخاصة بھم: المجيء إلى الساونا فقط  كان الشخص سلیم وُمعافي واالعتناء 
   .ةلئاعلا دارفأ عم طقف انواسلا يف نوكی نأو لاعسلا

 
 نُذّكر زبائننا عند التجول في األماكن المشتركة بااللتزام بنظافة الیدین والنظافة أثناء السعال واالعتناء بذلك على نحو خاص. تجنّب 

كمماسك االبواب والدرابزینات أو األسوار القصیرة وأزرار المصعد بالیدین المتسختین أو بالیدین العاریتین. استخدم   حطسالا سمل
 المصعد بمفردك فقط أو مع أولئك االشخاص الذین ھم بصحبتك، والتزم بتوصیات بُعد المسافة اآلمنة. 

 
ن موجود شخص مریض في المسكن أو شخص تعرض للعدوى أو أبلغوا عن رسائلكم من خالل البالغات بشأن األعطاب، إذا كا

شخص تحت الحجر الصحي بسبب كورونا. نطلب بأن تتركوا الطلبات غیر المستعجلة بشأن الرعایة والصیانة إلى موعد الحق. 
(الحظ    بنى.بیانات االتصال لشركة الخدمات والصیانة الخاصة بكل مبنى، تجدھا على صفحات اإلنترنت للسكان الخاصة بكل م

 أن مضمون الصفحة باللغة اإلنجلیزیة) 

https://www.a-kruunu.fi/en/for-residents/resident-pages
https://www.a-kruunu.fi/en/for-residents/resident-pages
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https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/paakaupunkiseutu-on-siirtynyt-koronaepidemian-leviamisvaiheeseen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset
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  انواسلا راودأو تاراقعلل ةكرتشملا نكامألا

 

  لالخ نم مھلافطأ روبع ةبقارم صوصخلا ھجو ىلع نیدلاولا ىلع بجوتی .ةكرتشملا نكامألا لالخ نم يرورضلا ریغ روبعلا بنجت بجوتی
   .ناكسإلا ةكرشل بعللا ءانف ناكم يف مھدجاوتو ةكرتشملا نكامألا

أثناء جمیع الفعالیات ببُعد المسافة اآلمنة عن االشخاص    مازتلالا دیجلا نم .نیخدتاألماكن المخصصة لل  یتوجب تجنب التواجد غیر الضروري في
  .نیرخآلا

   انواس رودب تبغر اذإ .يعیبط لكشب رمتست فوس نوبز لكب ةصاخلا انواسلا راودأ .اھؤاغلإ مت دق انینابم يف ةكرتشملا انواسلا راودأ عیمج
  ةصاخلا تاحفصلا ىلع اھدجت فوس ةنایصلاو تامدخلا ةكربیانات شجدید، فتواصل مع شركة الخدمات والصیانة للمبنى الذي تسكن فیھ.  

   )ةیزیلجنإلا ةغللاب ةحفصلا نومضم(   .ھیف نكست يذلا ىنبملل ناكسلاب

  انونأمل كي نُسیطر على انتشار الوباء بأن یلتزم كل شخص من السكان بالتوصیات المشتركة وبالقیود الخاصة بالتجمع أیًضا أثناء أدوار السا
المجيء إلى الساونا فقط إذا كان الشخص سلیم وُمعافي واالعتناء بدقة بنظافة الیدین والنظافة أثناء السعال وأن یكون في الساونا  الخاصة بھم:  

  .ةلئاعلا دارفأ عم طقف

  ةیراس تاھیجنمنع في الوقت الحاضر استخدام األماكن المخصصة للنوادي واألماكن المشتركة األخرى المخصصة للتجمع، وذلك بناًء على التو
 المفعول للسلطات. أماكن الغسیل التابعة للمبنى مازالت ُمتاحة الستخدام السكان. 

تجّنب نحو خاص.  بذلك على  السعال واالعتناء  أثناء  والنظافة  الیدین  بنظافة  بااللتزام  المشتركة  األماكن  التجول في  زبائننا عند    سمل  نُذّكر 
  كدرفمب دعصملا مدختسا .نیتیراعلا نیدیلاب وأ نیتخستملا نیدیلاب دعصملا رارزأو ةریصقلا راوسألااالسطح كمماسك االبواب والدرابزینات أو 

 فقط أو مع أولئك االشخاص الذین ھم بصحبتك، والتزم بتوصیات بُعد المسافة اآلمنة. 

  تحت صخش وأ ىودعلل ضرعت  أبلغوا عن رسائلكم من خالل البالغات بشأن األعطاب، إذا كان موجود شخص مریض في المسكن أو شخص
  ةكرشل لاصتالا تانایبالحجر الصحي بسبب كورونا. نطلب بأن تتركوا الطلبات غیر المستعجلة بشأن الرعایة والصیانة إلى موعد الحق.  

   )ةیز یلجنإلا ةغللاب ةحفصلا نومضم(  الخدمات والصیانة الخاصة بكل مبنى، تجدھا على صفحات اإلنترنت للسكان الخاصة بكل مبنى.

 

https://www.a-kruunu.fi/en/for-residents/resident-pages
https://www.a-kruunu.fi/en/for-residents/resident-pages
https://www.a-kruunu.fi/en/for-residents/resident-pages
https://www.a-kruunu.fi/en/for-residents/resident-pages
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