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عن كثب التطورات المتعلقة بفیروس كورونا. ونحن نتبع توصیات ھیئة الصحة العامة  Sollentunahemتُتابع شركة 
)Folkhälsomyndigheten .وعلى استعداد تام التخاذ التدابیر الالزمة مع تغیر األوضاع ( 

كانوا متواجدین في مناطق الخطر بحیث كما أن لدینا قواعد داخلیة حول كیفیة تصرف الموظفین المرضى أو الذین 
 نتجنب انتشار العدوى بین بعضنا البعض أو بین المستأجرین أو بین الموردین أو غیرھم من جھات االتصال. 

من خالل ھذه السطور، نرید أن نتحدث عن طموحنا للعودة إلى وضع طبیعي جدید من خالل إصالح األعطال في الشقق، 
 ل نشر معلومات أخرى على موقعنا اإللكتروني وإشعارات في مداخل المباني.وكذلك ما ھو ساٍر من خال

 العودة إلى تنفیذ األعمال/اإلصالحات في الشقق 
نحن نأمل أن نتمكن قریبًا من العمل على مجموعة البالغات عن األعطال التي لم نتمكن حتى اآلن من معالجتھا. سیبدأ 

بر ألننا نطمح إلى االنتھاء من معالجة كافة بالغات األعطال خالل خریف  ھذا العمل قریبًا ونأمل أن تتحلوا بالص
. سوف نقوم بتوظیف موظفین إضافیین مھمتھم ھي االتصال بالمستأجرین واالستفسار من األشخاص الذین  2020

عطل ال  قدموا بالغات عن وجود أعطال في شققھم في وقت سابق ولم یتم معالجة تلك األعطال بعد، في حالة كان ال
 زال موجوًدا. 

والتي نود أن یقوم المستأجرین باتباعھا عند االتصال معنا نحن وفیما یلي القواعد التي نطبقھا في عملنا حتى اآلن 
 ومع الجیران.  Sollentunahemالعاملون في شركة  

 زیارة خدمة العمالء 

األربعاء -نحن بصدد زیادة تدریجیة في ساعات العمل لدینا ومن اآلن فصاعًدا تنطبق مواعید العمل التالیة: االثنین
. یتوجب علیك 12.00-07.30، الجمعة  19.00-14.00و  10.00-07.30، الخمیس 16.00-14.00و  07.30-10.00

لك، یرجى االتصال بنا عن طریق البرید اإللكتروني أو االمتناع عن زیارة خدمة العمالء، إذا كنت مریًضا. بدًال من ذ
أكتوبر، نتوقع أن نفتح   12(صفحاتي) على موقعنا اإللكتروني. واعتباًرا من  Mina sidorالھاتف أو من خالل 

 كالمعتاد.

 الوساطة وعرض الشقق

الحفاظ على المسافة اآلمنة  ) ونطلب من الجمیع Folkhälsomyndighetenنحن نتبع توصیات ھیئة الصحة العامة (
 خالل عرض الشقق وعدم إجراء العرض (أو القدوم إلى العرض) إذا كان الشخص مریًضا أو لدیھ أعراض مرضیة. 

 بالغات األعطال

(صفحاتي) على الموقع اإللكتروني  Mina sidorقم بتقدیم بالغات األعطال كالعادة من خالل تسجیل الدخول إلى  
sollentunahem.se  أو قم بإرسال رسالة إلینا عبر البرید اإللكترونيkontakt@sollentunahem.se    أو قم

 . 08 - 626 08 00باالتصال بنا على ھاتف رقم 
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 ختلفة وفحوصات في الشقق: ینطبق ما یلي حالیًا على تنفیذ أعمال م

قاعدتنا الرئیسیة ھي أال یكون المستأجر في المنزل   المستأجر في صحة جیدة وتُتاح لھ إمكانیة مغادرة الشقة. •
عند تنفیذ العمل في الشقة. یتبع موظفونا اإلرشادات العامة من خالل ارتداء معدات الحمایة مثل القفازات الواقیة  

 وأحذیة الوقایة. بعد االنتھاء من العمل، یتم التخلص من المعدات وتطھیر الیدین بمطھر الیدین (الكحول).

یواجھ المستأجر صعوبة في مغادرة الشقة   المستأجر في صحة جیدة ولكن ال تُتاح لھ إمكانیة مغادرة الشقة. •
بسبب اإلعاقة أو العمر أو أي أمر آخر، على سبیل المثال. ومن ثم یمكن لموظفینا القیام بالعمل إذا تواجد 

 ملحقة بالشقة. المستأجر في غرفة أخرى أو االنتظار بالشرفة إذا كان ھناك شرفة 

 المستأجر في صحة جیدة وال تُتاح لھ إمكانیة مغادرة الشقة. وال یوجد غرفة أخرى أو شرفة ملحقة بالشقة. •
كقاعدة عامة، یمكن لموظفینا القیام بالعمل، ولكن فقط إذا كان من الممكن الحفاظ على المسافة اآلمنة. وقد یحتاج 

 یذ العمل في الشقة. موظفونا إلى إجراء تقییم للمخاطر قبل تنف

كقاعدة عامة، الیقوم  ).covid-19( 19-) أو تأكد إصابتھ بكوفیدcovid-19( 19-المستأجر لدیھ أعراض كوفید •
موظفینا بتنفیذ أي عمل بالشقة إذا كان المستأجر مریًضا. یجب على المستأجر االنتظار لإلبالغ عن  

رة أخرى. إذا كان العطل/المشكلة طارئة، مثل تسرب األعطال/المشكالت غیر الطارئة حتى یصبح بصحة جیدة م
المیاه، وانقطاع التیار الكھربائي، وانسداد مواسیر الصرف الصحي أو أشیاء أخرى تعتبر طارئة، فإن شركة  

Sollentunahem  .تستأجر مقاوًال یقوم بتطھیر الشقة وتنفیذ العمل 

) أو تأكد إصابتھ covid-19( 19-لدیھ أعراض كوفیدیقوم المقاول بتنفیذ العمل في شقة المستأجر الذي  •
أن یتم إبالغ المقاول إذا كان المستأجر مریًضا حتى  Sollentunahemوتضمن شركة  ).covid-19( 19-بكوفید

 یتمكن من اتخاذ تدابیر السالمة الالزمة.

-أو تأكد إصابتھ بكوفید )covid-19( 19-یتم تنفیذ أعمال الطوارئ في شقة المستأجر الذي لدیھ أعراض كوفید •
19 )covid-19 .تقوم شركة ) أو الذي كان مریًضا لفترة طویلة وال یمكن أن یتم تنفیذ العمل بواسطة المقاول

Sollentunahem  .بإجراء تقییم للمخاطر لكل حالة على حدة 

طر عدم إمكانیة  المستأجر یرید أن یبین لموظفینا العطل/المشكلة الموجودة في الشقة وینطوي األمر على خ •
إن القاعدة الرئیسیة التي تنطبق ھي أن المستأجر ال ینبغي أن یكون في الشقة  الحفاظ على المسافة المطلوبة. 

أثناء تنفیذ العمل. نحن نحث المستأجر على إرفاق صور لما یجب تصلیحھ أثناء تقدیم بالغ األعطال، أو وضع  
 لمالحظات أو ما شابھ ذلك. عالمة على المشكلة/العطل من خالل لصق ملصق ا

بإبالغ المستأجر عن إجراءاتنا وشروط تنفیذ  Sollentunahemسوف تقوم شركة  المستأجر ال یتبع تعلیماتنا. •
إذا لم یتبع المستأجرتعلیماتنا، فلن یتم تنفیذ العمل في   العمل في الشقة. وھذا یتم من خالل موقعنا اإللكتروني.

 الحاالت التي ال تُعتبر طارئة.

لمثال تنظیف ، على سبیل االشقة تنفیذ أعمال الصیانة المخطط لھا في Sollentunahemیجب على شركة  •
والقاعدة الرئیسیة ھیأال یكون المستأجر متواجًدا في الشقة أثناء تنفیذ  المواسیر بالضغط العالي وما إلى ذلك.

وسيتم اإلخطار  العمل. ونظًرا للجائحة الحالیة والعمل من المنزل، فقد یكون من الصعب االلتزام بھذه القاعدة. 
ا بوقت كاف.  ویجب على المستأجرین الذین ال یمكنھم ترك المنزل أن یقوموا  عن أعمال الص�انة هذە مسبق�

ي اعتبارك أنه وفقا لقانون اإل�جار، فإن باإلخطار بذلك عند استالم المعلومات بشأن األعمال المخطط لھا. 
ضع �ض
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للص�انة  كل مستأجر ُملزم أن ُيتيح للمالك/للمؤجر ومقاول�ه إمكان�ة الوصول إ� الشقة للق�ام بأعمال اإلصالح 
 الوقائ�ة، ع� سب�ل المثال. 

تذكر أال تقوم بركوب المصعد مع أشخاص آخرین غیر عائلتك   خطر العدوى في المصاعد والمناطق المشتركة. •
 أو أقاربك/المقربین لك. ونرجو من المستأجرین احترام حاجة موظفینا لركوب المصعب بمفردھم. 

كثیر من الحاالت على الحفاظ على المسافة اآلمنة بیننا وبین اآلخرین والحرص  وتجدر اإلشارة إلى أننا قد تعودنا في 
 من أجل منع انتشار الفیروس. إنھا مسؤولیة یتحملھا الجمیع ومن المھم أن ندرك ذلك ما دام الفیروس موجوًدا.

 

 
 


