إرشادات أ-كروونو ) (A-Kruunuللزبائن أثناء الظروف الستثنائية

الذظروف السذتثنائذية تذؤثذر الن عذلى جذميع أمذور الذحياة الذيومذية ،والجذزء الكذبر مذن فذعالذيات الذعمل الذيومذية يذرتذكز عذلى الذظروف الذمنزلذية .هذذا
يذتطلب قذدر كذبير مذن الذتأقذلم واللذتزام بذالذتعليمات وكذذلذك أخذذ الذزبذائذن الخذريذن بذعين العذتبار .نذحن أ-كذروونذو )  (A-Kruunuنذسعى لن يذكون
عذمل خذدمذاتذنا لذلزبذائذن بذخصوص الذصيانذة والذتنظيف جذيداً قذدر المذكان ،حذتى أثذناء فذترة كذورونذا .نذسعى أثذناء هذذه الذحالذة لذزيذادة فذعالذية الذتنظيف
لمنع انتشار الفيروس ،ويتم التركيز أثناء التنظيف على التطهير والتنظيف الفعال للسطح التي يتم لمسها.

إرشادات السلطات
تذلتزم أ-كذروونذو ) ( A-Kruunuأثذناء جذميع فذعالذيات عذملها بذإرشذادات وتذعليمات السذلطات للسذيطرة عذلى وبذاء فذيروس كذورونذا .نذطلب مذن زبذائذننا
الذتعامذل مذع الذوضذع الذسائذد بجذديذة ،واللذتزام بذالذتوجذيهات الذتي يذتم تذقديذمها ،وأن يذقوم كذل شذخص مذن نذاحذيته بذفعل كذل مذا هذو مذمكن لذمنع انذتشار
الفيروس .يُفضّل ُمتابعة إرشادات السلطات ال ُمح ّدثة من على صفحات مؤسسة الصحة والرفاهية )THL): www.thl.fi

الماكن المشتركة للعقارات
يذتوجذب تذجنب الذعبور غذير الذضروري مذن خذلل المذاكذن المشذتركذة .يذتوجذب عذلى الذوالذديذن عذلى وجذه الذخصوص مذراقذبة عذبور أطذفالذهم مذن خذلل
المذاكذن المشذتركذة وتذواجذدهذم فذي مذكان فذناء الذلعب لشذركذة السذكان .يذتوجذب تذجنب الذتواجذد غذير الذضروري فذي أمذاكذن الذتدخذين .مذن الذجيد اللذتزام
أثناء جميع الفعاليات بالحتفاظ ببعد مسافة متر عن الشخاص الخرين.
تذم إغذلق أمذاكذن الذساونذا المشذتركذة وأمذاكذن الذنوادي المشذتركذة ،ويُذمنع اسذتخدامذها لذلبذطاء مذن انذتشار الذفيروس ،ولذتركذيز الذتنظيف عذلى المذاكذن
الخرى .ل نقوم بجابية مدفوعات الساونا عن الفترة التي تكون ُمغلقة أثنائها.
غذرف الغسذيل ُمذتاحذة لذلسذتعمال .الذساكذن الذذي تذحت الحجذر الذصحي أو لذديذه آلم ،ل يذجوز لذه اسذتعمال غذرفذة الغسذيل أو المذاكذن المشذتركذة
الخرى.
الذعنايذة بذنظافذة اليذدي والذسعال )الذقحة( بذشكل صذحي تًذعتبر مذهمة عذند الذتجول فذي المذاكذن المشذتركذة .تذجنب لذمس مذماسذك البذواب أو الذدرابذزيذنات
)السوار القصيرة( أو أزرار المصاعد باليد العارية .اغسل يديك بشكل ُمتكرر!
يُفضل تجنب استعمال المصعد.

أحداث الس ّكان
تُذؤجذل جذميع الحذداث والجذلسات الجسذديذة لذلزبذائذن إلذى فذترة لحذقة .بذذلذك يذكون مذن السهذل الذتواصذل مذع الخذريذن فذي الذمبانذي مذن خذلل الذقنوات
الذرقذمية وتنشذيط مجذموعذات وسذائذل الذتواصذل الجذتماعذي لذلمبانذي .كذل مذا يُذدخذل الذسعادة عذلى قذلوب الخذريذن مذسموح بذه ومذرغذوب بذه .مذن
المسموح به على سبيل المثال أحداث الغناء المشتركة لسكان المباني من على الشرفات واختراع أشكال أخرى من التواصل بشكل آمن.
نذكر بأطباع التعامل الحسنة وحماية الخصوصية للفراد بخصوص صفحات النترنت والمجموعات الخرى لشركة السكان.

مساعدة الجار
ل يسذتعمل الجذميع عذلى كذل حذال الذتواصذل الذرقذمي ،لذذلذك يذتوجذب تذذكذر هذؤلء الذجيران أيذضاً .أعذددنذا بذلغذا ً ُمذتاح لسذتعمال زبذائذننا ،بذإمذكان
الذسكان الذراغذبين فذي الذمساعذدة إضذافذة بذيانذات اتذصالذهم فذيه .سذوف نُذحضر الذبلغ إلذى لذوحذة العذلنذات لذلمبنى الذخاص بذكم ،ولذكن بذإمذكانذك أيذضا ً أن
تذطبع الذبلغ بذنفسك ووضذعه عذلى لذوحذة العذلنذات لذلمبنى الذخاص بذك .سذوف تجذد الذبلغ الذذي مذن الذممكن طذباعذته عذلى صذفحاتذنا لذلنذترنذت وتجذده

هذنا )هذنا سذيكون الذرابذط  .( tähän tulee linkkiإذا كذنت تذعرف أن عذمر جذارك يذزيذد عذن 70سذنة أو هذو شذخص مذن ضذمن الذفئة الذتابذعة
للخطر ،فبإمكانك أيضا ً إسقاط ورقة من فتحة البريد لديه ،وعرض المساعدة بخصوص المعاملت للذهاب إلى المحل التجاري أو الصيدلية.

خدمات الزبائن:
نُذقدم الخذدمذات لذزبذائذننا مذن خذلل الذبريذد اللذكترونذي وكذذلذك مذن خذلل الذهاتذف .الذتقدم بذطلب الذمساكذن سذيستمر كذما كذان عذليه مذن قذبل بذشكل طذبيعي
من خلل صفحاتنا على النترنت.
هاتف100 207 0207:
الثنين  -الجمعة ،الساعة14.30 - 12.00:
vuokraus@a-kruunu.fi
بذإمذكانذك إرسذال الذبلغ بذشأن الذعطب أو الخذلل لذنا وكذذلذك لشذركذائذنا الذمتعاونذين مذعنا ،نذطلب أن تذترك الذطلبات غذير المسذتعجلة إلذى مذوعذد لحذق.
أثذناء العذمال المسذتعجلة أبذلغوا مذن خذلل رسذائذلكم ،إذا كذان مذوجذود شذخص مذريذض فذي الذمسكن أو شذخص تذعرض لذلعدوى أو شذخص تذحت
الحجذر الذصحي بسذبب كذورونذا .بذذلذك يذكون بذإمذكانذنا الذتعامذل مذع المذر بذشكل مذلئذم .بذيانذات التذصال لشذركذة الخذدمذات والذصيانذة الذخاصذة بذكل مذبنى
تجدها على صفحات النترنت لذ  -أ-كروونو ) ،( A-Kruunuعلى صفحة السكان الخاصة بكل مبنى.
التواصل والستعلمات
سذوف نُحذ ّدث الذتوجذيهات دائذما ً عذندمذا تذكون هذناك حذاجذة لذذلذك ،ومذن الذممكن قذراءتذها مذن صذفحات النذترنذت لذ أ-كذروونذو )  .(A-Kruunuسذوف
نُذرسذل جذميع نشذرات السذتعلمذات أيذضا ً مذن خذلل الذبريذد اللذكترونذي إلذى أولذئك الذسكان الذذيذن نذعرف عذناويذن الذبريذد اللذكترونذي لذديذهم ،وبذالضذافذة
لذلك سوف نضع نشرات الستعلمات على لوحات العلنات للمباني.

