ﺍاﻟﻌﻮﺩدﺓة ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕت ﺍاﻟﻌﺎﺩدﻳﯾﺔ ﺑﺘﺎﺭرﻳﯾﺦ 2021/10/12
ﻟﻘﺪ ﻋﺪﻧﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﯾﻘﺔ ﺍاﻟﻌﺎﺩدﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﻣﺒﺎﻧﻴﯿﻨﺎ .ﺳﻮﻑف ﻧُﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺍاﻷﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺃأﺩدﻕق ﻟﻜﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓة.

	
  

استخدام الساونا الجماعية واألماكن المخصصة للنوادي ابتدا ًء من 2021/6/1
مازالت األوضاع االستثنائية والقيود بخصوص األماكن المشتركة لبيوت أ-كروونو ( )A-Kruunuسارية المفعول بشكل
رئيسي .الساونا الجماعية للزبائن غير متوفرة .سوف نستخدم األماكن المخصصة للنوادي ابتدا ًء من  2021/6/1مع االلتزام بقيود
الوكالة اإلدارية اإلقليمية ( )AVIلجنوب فنلندا .بإمكانك أن تقرأ معلومات إضافية عن القيود سارية المفعول من صفحات الوكالة
اإلدارية اإلقليمية لجنوب فنلندا (الرابط )https://avi.fi/uutishuone :من المفضل متابعة التوجيهات المعاصرة للسلطات أبضًا
من خالل صفحات مؤسسة الصحة والرفاهية (( ،)THLالرابط)www.thl.fi :
نذ ّكر جميع زبائننا بنظافة األيدي والنظافة عند السعال بحرص شديد .تجنب لمس الدرابزينات والمقابض وأزرار المصاعد واألسطح
األخرى باأليدي المتسخة أو العارية .نأمل بأن يمكث الشخص في األماكن المشتركة بمفرده فقط أو مع أولئك االشخاص الذين هم
بصحبته ،وااللتزام بتوصيات بُعد المسافة اآلمنة.
إذا قدمتم بال ً
غا بشأن األعطاب ،فأبلغوا من خالل رسالتكم ما إذا كان موجود في المسكن اشخاص مرضى أو تعرضوا لإلصابة
بالعدوى أو أنهم يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا .نطلب بأن تتركوا الطلبات غير المستعجلة بشأن الرعاية والصيانة إلى
موعد الحق .بيانات االتصال لشركة الخدمات والصيانة الخاصة بكل مبنى ،تجدها على صفحات اإلنترنت للسكان الخاصة بكل
مبنى.

تأثير وباء فيروس كورونا على الساونا الجماعية واألماكن المشتركة
لقد زادت اإلصابات بالعدوى بفيروس كورونا بشكل كبير ،ولهذا السبب فرضت السلطات قيود جديدة .نُلغي بسبب هذه القيود أدوار
الساونا الجماعية في الوقت الحاضر في المباني التابعة لنا .أدوار الساونا الخاصة بكل زبون سوف تستمر بشكل طبيعي .نأمل كي
نُسيطر على انتشار الوباء بأن يأتي كل شخص من السكان إلى الساونا فقط عندما يكون سليم و ُمعافي ،وأن يحرص بشكل دقيق على
نظافة اليدين والنظافة أثناء السعال وأن يكون في الساونا فقط مع أفراد العائلة.
ال يجوز استخدام األماكن ال ُمخصصة للنوادي ،وتُستثنى من ذلك اجتماعات السكان المتوجب عقدها حسب القانون ،بحيث ال تكون
ُمدرجة ضمن نطاق القيود ،أي أنه مازال من الممكن تنظيمها ،مادام تُؤخذ بعين االعتبار إرشادات األمان وقيود السلطات .أماكن
الغسيل التابعة للمبنى مازالت ُمتاحة الستخدام السكان.
نُذ ّكر زبائننا عند التجول في األماكن المشتركة بااللتزام بنظافة اليدين والنظافة أثناء السعال واالعتناء بذلك على نحو خاص .استخدم
الكمامة أيضًا .تجنّ ب لمس االسطح كمماسك االبواب والدرابزينات أو األسوار القصيرة وأزرار المصعد باليدين المتسختين أو باليدين
العاريتين.
أبلغوا عن رسائلكم من خالل البالغات بشأن األعطاب ،إذا كان موجود شخص مريض في المسكن أو شخص تعرض للعدوى أو
شخص تحت الحجر الصحي بسبب كورونا .نطلب بأن تتركوا الطلبات غير المستعجلة بشأن الرعاية والصيانة إلى موعد
الحق .بيانات االتصال لشركة الخدمات والصيانة الخاصة بكل مبنى ،تجدها على صفحات اإلنترنت للسكان الخاصة بكل مبنى.
سوف نُبلغ السكان عندما يكون بإمكاننا إلغاء القيود في المباني.
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اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات وأدوار اﻟﺳﺎوﻧﺎ

ﯾﺗوﺟب ﺗﺟﻧب اﻟﻌﺑور ﻏﯾر اﻟﺿروري ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ .ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﺑور أطﻔﺎﻟﮭم ﻣن ﺧﻼل .
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗواﺟدھم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻓﻧﺎء اﻟﻠﻌب .ﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺳﻛﺎن.
.
ﯾﺗوﺟب ﺗﺟﻧب اﻟﺗواﺟد ﻏﯾر اﻟﺿروري ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗدﺧﯾن .ﻣن اﻟﺟﯾد اﻻﻟﺗزام أﺛﻧﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﺑﺑُﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻵﻣﻧﺔ ﻋن اﻻﺷﺧﺎص
اﻵﺧرﯾن.

2020/6/15

ﺟﻣﯾﻊ أدوار اﻟﺳﺎوﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻧﯾﻧﺎ ﻗد ﺗم إﻟﻐﺎؤھﺎ .أدوار اﻟﺳﺎوﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل زﺑون ﺳوف ﺗﺳﺗﻣر ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ .إذا رﻏﺑت ﺑدور ﺳﺎوﻧﺎ
ﺟدﯾد ،ﻓﺗواﺻل ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺑﻧﻰ اﻟذي ﺗﺳﻛن ﻓﯾﮫ .ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﺳوف ﺗﺟدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن ﻟﻠﻣﺑﻧﻰ اﻟذي ﺗﺳﻛن ﻓﯾﮫ) .ﻣﺿﻣون اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ(
2020/6/1

.
(A-Kruunu
ﻧﺄﻣل ﻛﻲ ُﻧﺳﯾطر ﻋﻠﻰ-اﻧﺗﺷﺎر )
وﺑﺎﻟﻘﯾود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻊ أﯾﺿًﺎ أﺛﻧﺎء أدوار اﻟﺳﺎوﻧﺎ
ﻛل ﺷﺧص ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
اﻟوﺑﺎء ﺑﺄن ﯾﻠﺗزم
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم :اﻟﻣﺟﻲء إﻟﻰ اﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﺳﻠﯾم و ُﻣﻌﺎﻓﻲ واﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑدﻗﺔ ﺑﻧظﺎﻓﺔ اﻟﯾدﯾن واﻟﻧظﺎﻓﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻌﺎل وأن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺳﺎوﻧﺎ
.2020/6/15
ﻓﻘط ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
.2020/6/15

ﻧﻣﻧﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر اﺳﺗﺧدام .اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻧوادي واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
اﻷﺧرى اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ ،وذﻟك ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺳﺎرﯾﺔ
.
اﻟﻣﻔﻌول ﻟﻠﺳﻠطﺎت .أﻣﺎﻛن اﻟﻐﺳﯾل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺑﻧﻰ .ﻣﺎزاﻟت ُﻣﺗﺎﺣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻛﺎن.
 https://www.aاﻟﺳﻌﺎل واﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺧﺎص .ﺗﺟ ّﻧب ﻟﻣس
-kruunu.fi/asukkaallاﻟﯾدﯾن واﻟﻧظﺎﻓﺔ أﺛﻧﺎء
 e/asukassivutاﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻧظﺎﻓﺔ
ُﻧذ ّﻛر زﺑﺎﺋﻧﻧﺎ ﻋﻧد .اﻟﺗﺟول ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن
اﻻﺳطﺢ ﻛﻣﻣﺎﺳك اﻻﺑواب واﻟدراﺑزﯾﻧﺎت أو اﻷﺳوار اﻟﻘﺻﯾرة وأزرار اﻟﻣﺻﻌد ﺑﺎﻟﯾدﯾن اﻟﻣﺗﺳﺧﺗﯾن أو ﺑﺎﻟﯾدﯾن اﻟﻌﺎرﯾﺗﯾن .اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻﻌد ﺑﻣﻔردك
اﻵﻣﻧﺔ2020/6/.
ﻓﻘط أو ﻣﻊ أوﻟﺋك اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ھم ﺑﺻﺣﺑﺗك ،واﻟﺗزم ﺑﺗوﺻﯾﺎت ﺑُﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 15
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أﺑﻠﻐوا ﻋن رﺳﺎﺋﻠﻛم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻼﻏﺎت ﺑﺷﺄن اﻷﻋطﺎب ،إذا ﻛﺎن ﻣوﺟود ﺷﺧص ﻣرﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن أو ﺷﺧص ﺗﻌرض ﻟﻠﻌدوى أو ﺷﺧص ﺗﺣت
اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺳﺑب ﻛوروﻧﺎ .ﻧطﻠب ﺑﺄن ﺗﺗرﻛوا اﻟطﻠﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﺷﺄن اﻟرﻋﺎﯾﺔ .واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻣوﻋد ﻻﺣﻖ .ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻟﺷرﻛﺔ
ﻣﺑﻧﻰ ،ﺗﺟدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺑﻧﻰ) .ﻣﺿﻣون اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ(
اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل .
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