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إرشادات من أجل تجنب فیروس كورونا
.في األھمیةأولوَیةٌ الموظفین لدینا لھاو الساكنیننحن نعتبر أنَّ صحةَ 

نظًرا للوضعیة السائدة في فنلندا حالیًا بفعل جائحة كورونا فقد قمنا باتخاذ التدابیر التالیة من أجل الحد من 
انتشار فیروس كورونا.

مواعید عمل المركز الخدماتي 
یمكن إنجاز العدید من المعامالت المتعلقة بالسكن بسھولٍة عبر بوابة خدماتنا اإللكترونیة 

www.vts.fi/asukkaalle یمكنكم كذلك التواصل معنا عبر البرید اإللكتروني على العنوان .
palvelukeskus@vts.fi و 15–9(من اإلثنین إلى الخمیس 277 277 0201و عبر الھاتف رقم

على العنوان التالي: 15.6). یتم تقدیم خدمة العمالء وجًھا لوجھ ابتداًء من یوم اإلثنین 13-9الجمعة 
Puutarhakatu 8 نحن 13–9و الجمعة 15–9و ذلك في المواعید التالیة: من اإلثنین إلى الخمیس .

ت التي ال یمكن إنجازھا إلكترونیًا أو عبر الھاتف. ال یُسَمح بتواجد أكثر نقوم بخدمة العمالء فقط في المعامال
من خمسة عمالء بالمكان في نفس الوقت. 

الَمراِفق المشتركة في البنایات
تذكَّروا االعتناَء الجید بالنظافة أثناء استعمالكم للمرافق المشتركة. ال تستخدموا المرافق المشتركة إذا كنتم 

أشخاص في 10أعراض الرشح. قاعات الریاضة مفتوحة (على أال یتجاوز عدد المتواجدین بھا تعانون من
أشخاص في نفس الوقت حسب حجم كل ُحجرة). 10و 5حجرات نادي السكان (بین لكنفس الوقت) و كذ

تمنحوا مفتوحة غیر أنھ ال یُسَمح بتواجد عدة أشخاٍص بھا في نفس الوقت. المرجو كذلك أن الغسیلغرفة 
فع. تجیرانَكم الھدوء و السكینةَ على مدار الساعة بتجنُّبكم مثًال صوَت الموسیقى المر

الصاونا تعَمل
. ال یُسَمح 15.6الصاونا الجماعیة ستُستأنَُف ابتداًء من یوم أدوار یمكنكم استعمال الصاونا كلٌّ حسب دوره. 

اونا الجماعیة. إذا كنتم تعانون من أعراض الرشح ال الصأدوار  أشخاص بالصاونا خالل 5بتواجد أكثر من 
تستخدموا الصاونا و ال بقیة المرافق المشتركة و اعتنوا جیًدا بالنظافة الجیدة خالل دوركم في الصاونا. 

-1.4یتحمل كل ساكٍن مسؤولیة استعمالھ للصاونا. لم یتم خصم تكالیف استعمال الصاونا خالل فترة 
كرسم مسبقالصاونا مع اإلیجار فإن القسط المدفوع یبقى دورما قمتم بدفع قسط . في حالة1.6.2020

أو یمكنكم استعمالھ كمبلٍغ لموازنة فواتیر استعمال الماء التي تأتي الحقاً، یمكنكم خصمھ من فواتیر اإلیجار
مثًال. یمكنكم أیًضا طلب استرجاع المبالغ الزائدة عبر إرسال برید إلكتروني في الموضع على العنوان التالي 

palvelukeskus@vts.fi في حالة ما كنتم 1.6. تمَّ استئناف اقتطاع أقساط الصاونا بدایةً من تاریخ .
في الصاونا المرجو التواصل مع الشركة المكلَّفة بالصیانة. تجدون بیانات التواصل دوركمفي إلغاء ترغبون

اإلعالنات الموجودة ببنایتكم. لوحةمع الشركة المكلفة بالصیانة في 
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تنظیف المرافق المشتركة
ى التنظیف الجید للمساحات یتم تنظیف المرافق المشتركة یومًیا خالل األیام اإلداریة. سوف یتم التركیز عل

بالدرابزین و المصاعد و مقابض األبواب الخارجیة و غیرھا. اإلمساكالتي یتم لمسھا خاصةً عارضات 
شركة النظافة لدیھا توجیھات دقیقة حول كیفیة العمل في ھذه الظروف االستثنائیة. 

أعمال الصیانة و الزیارات المنزلیة الخاصة بالصیانة
دمونا أقنعةً واقیةً خالل تحركھم في البنایات السكنیة، كما أوَصینا شركاَءنا بالقیام بنفس الشيء. یستعمل مستخ

في حالة االضطرار إلى الدخول إلى المسكن من أجل الصیانة فإن عمال الصیانة یستعملون وسائل الوقایة 
مع الساكن قبل دخول عمال المناسبة (قفازات طبیة و واقیات لألحذیة و الكمامات). سوف یتم التواصل 

الصیانة إلى مسكنھ للتأكد من وضعھ الصحي (عدم وجود أعراض نزلة البرد). 

Pisteet kotiinأعمال الترمیم عبر برنامج
إذا كنتم Pisteet kotiin. رجاًء ال تطلبوا أعمال Pisteet kotiinیمكن استئناف طلب أعمال الترمیم عبر 

تعانون من أعراض الرشح. في حالة ما أُصبتم بالمرض بعد اتفاقكم على موعٍد المرجو التواصل مع شركة 
من أجل االتفاق على موعد آخر. یمكنكم palveluisannoitsijat@vts.fiخدمات الصیانة على العنوان 

.ts.fiwww.vصفحتنا على األنترنیت منالمكتب الخدمي الخاص بكمالتحقق من 

تداعیات فیروس كورونا على الوضع المالي
فقدان الشغل مثًال التسریح المؤقت أو في حالة ما كنتم تواجھون صعوبة في ما یتعلق بدفع اإلیجار بسبب 

من أجل maksusuunnitelma@vts.fiالمرجو التواصل معنا فوًرا عبر عنوان البرید اإللكتروني 
االتفاق حول كیفیة تسدید اإلیجار.

، كما تجدون 535 535 0295رقم الھاتف الخاص باإلرشادات المتعلقة بفیروس كورونا المستجد ھو 
على العنوان التالي: THLمعلومات إضافیة على الموقع اإللكتروني لدائرة الصحة و الرفاھیة 

www.thl.fi/korona

إلى القیام بواجبنا من أجل الحد من انتشار الفیروس. نھدفإننا بھذه اإلجراءات االحترازیة 
مكم في ھذه الظروف  تقبلوا عمیَق اعتذارنا عما قد تسببھ لكم ھذه اإلجراءات من إزعاجٍ، و نشكركم على تفھُّ

االستثنائیة. 

تقبلوا تحیاتنا
VTS-kodit
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