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إرشادات لمواجھة فیروس كورونا المستجد
ل أولویة قصوى من حیث األھمیة. لذلك نودُّ نحن أیًضا من جھتنا أن نساھم في الوقایة من انتشار  إن صحة السكان و المستخدمین تشّكِ

من اتخذنا اإلجراءات التالیةاإلنفلونزا و فیروس كورونا المستجد. نظًرا للوضع السائد حالیًا في فنلندا بفعل فیروس كورونا المستجد فقد 
لحد من انتشار الفیروس.أجل ا

حتى إشعاٍر آخر.VTSیتم إلغاء جمیع الفعالیات التي تنظمھا 

مواعید دوام المركز الخدماتي
. بإمكانكم إنجاز جزٍء كبیٍر من التعامالت المتعلقة بالسكن إلكترونیًا على العنوان مارس27-16مكتبنا مغلٌق خالل فترة 

www.vts.fi/asukkaalle كما یمكنكم التواصل معنا عبر البرید اإللكتروني .palvelukeskus@vts.fi و عبر الھاتف رقم
واعید المذكورة أعاله یمكن إنجاز المعامالت في المكتب حصًرا ). خالل الم13-9، الجمعة 15-9(من اإلثنین إلى الخمیس 0201277277

مع الزبناء الذین یتوفرون على موعٍد تم حجزه مسبقًا (من أجل توقیع عقود اإلیجار مثالً). 

المرافق المشتركة بالبنایة 
حتى إشعاٍر آخر، كما أن نشاط موقف VTSیجب تجنب استعمال مرافق نادي السكان. تم إغالق جمیع القاعات الریاضیة التابعة ِلمساكن 

ةُ األطفال قد توقف. َمَرافق التصبین تبقى رھن إشارة الساكنة إال أن على مستعملیَھا أن یكونوا حریصین على النظافة و أن ال یتواجدَ عد
. نزلة البردعراض التصبین في نفس الوقت. ال تستعملوا المرافق المشتركة في حالة ما كنتم تحسون بأداخل مكانأشخاٍص 

الصاونا و نظافة المرافق المشتركة
مارس كانت آخر حصٍة یتم فیھا تدفئة الصونا، أي أن 17تم إلغاُء جمیع أدوار الصاونا حتى إشعاٍر آخر. حصة الصاونا المشتركة لیوم 

و ،ونا سوف یتم إرجاعھا تلقائیًا خالل فصل الربیعالصاونا لن یتم تدفئتھا بعد ذلك حتى إشعاٍر آخر. المبالغ المقتطعة الخاصة بأدوار الصا
بالتالي ال داعَي للتواصل معنا في ھذا الشأن. 

سوف یتم استخدام الوقت المخصص لتنظیف الصاونا في تنظیف غرف الساللیم ابتداًء من األسبوع المقبل. كما سوف یتم التركیز على 
لتي یتم لمسھا (خاصةً عارضات المسك بالدرابزین و المصاعد و مقابض األبواب التنظیف الجید للدرابزین و غیرھا من المساحات ا

الخارجیة و غیرھا).

أعمال الصیانة و الزیارات المنزلیة الخاصة بالصیانة خالل فترة اإلنفلونزا
ضرار. ھذا یمس كذلك سوف تقتصر تدخالت عمال الصیانة داخل البیوت المأھولة بأعمال الصیانة الضروریة أو في حاالت وقوع األ

و المتعاونین معھا. في حالة االضطرار إلى التدخل من أجل الصیانة بعد وقوع ُعْطٍل أو ضرر VTS-Koditجمیع الجھات المتعاقدة مع 
. سوف یتم یستدعي التدخل العاجل فإن عمال الصیانة یستعملون وسائل الوقایة المناسبة (قفازات طبیة و واقیات لألحذیة و واقیات التنفس)

).نزلة البردالتواصل مع الساكن قبل دخول عمال الصیانة إلى مسكنھ للتأكد من وضعھ الصحي (عدم وجود أعراض 

، كما تجدون معلومات إضافیة على الموقع 535 535 0295رقم الھاتف الخاص باإلرشادات المتعلقة بفیروس كورونا المستجد ھو 
www.thl.fi/koronaعلى العنوان التالي: THLةلدائرة الصحة و الرفاھیاإللكتروني 

إننا بھذه اإلجراءات االحترازیة نرمي إلى القیام بواجبنا من أجل الحد من انتشار الفیروس. 
تقبلوا عمیَق اعتذارنا عما قد تكون ھذه اإلجراءات قد سببتھ لكم من إزعاجٍ، و نشكركم على تفھُّمكم في ھذه الظروف االستثنائیة. 
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