COVID-19
اطالعات به روز شده برای مستاجرین
 19مارچ 2020

اقدامات فاصله گیری اجتماعی در مسکن اجتماعی تورنتو ()TCHC
سازمان مسکن اجتماعی تورنتو (  )Toronto Community Housingبرای محافظت از بهداشت عمومی و کمک
به کاهش انتشار  COVID-19اقدامات فاصله گیری اجتماعی را بکار گرفته است.
• دفاتر ما باز هستند ،اما نه برای افراد بدون تعیین وقت قبلی .کارمندان ما با تعیین وقت قبلی با مستاجرین
مالقات خواهند کرد.
• سالنهای اجتماعی ،تفریحی و فضاهای مخصوص پذیرایی و تسهیالتی برای گردهم آئیهای جمعی بسته
هستند .برنامه های تحویل غذا توسط سازمانها به کار خود ادامه خواهند داد.
• اتاقهای ماشین لباسشویی باز هستند و چندین بار در روز تمیز میشوند.
• ما همچنان به تعمیرات اضطراری میپردازیم ،اما سایر درخواستها در آینده تکمیل خواهند شد.
• کارهای عمده داخل آپارتمانها تا اطالع ثانوی متوقف خواهند شد ،به غیر از تعمیرات تجهیزات ایمنی آتش
سوزی و تبدیل تهویه مطبوع پنجره ها .فروشندگان مسئول این کارها برای محافظت از شما از تجهیزات
حفاظتی استفاده میکنند.
اگر بخواهم با کارمندان در مورد اجاره یا هر موضوع دیگری تماس بگیرم ،چه میشود؟
شما میتوانید تلفنی خدمات خود را دریافت کنید یا از طریق شماره تلفن  416-981-5500با مرکز خدمات مشتری
( )Client Care Centreبه طور  24ساعته یک قرار مالقات رزرو کنید یا با ایمیل
 help@torontohousing.ca.تماس بگیرید.
در مورد ایمنی و امنیت چطور؟
کارآگاهان ویژه واحد ایمنی/امنیتی اجتماعی ما هنوز در محل ها مشغول به کار هستند و واحد امداد ایمنی/امنیتی
اجتماعی ( )CSUنیز کماکان به فعالیت خود ادامه میدهد.

محافظت از خود دربرابر عفونت
شستن دست با آب و صابون به مدت حداقل  15ثانیه و استفاده از ماده ضدعفونی کننده دست که کمبود آن در سراسر
شهر بوجود آمده است ،روشی موثر برای جلوگیری از ابتال به عفونت است.
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا از این وب سایتها دیدن کنید torontohousing.ca/coronavirus :یا
toronto.ca/covid-19.
به منظور دریافت این اطالعیه به زبان یا فرمت دیگر لطفا با شماره تلفن  416-981-5500تماس بگیرید.

