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Sollentunahem ከይዲ ኮሮናቫይረስ ብቅርበት ይከታተል፡፡ ካብ ሰበስልጣን ማሕበረሰባዊ ጥዕና 
ዝወሃቡ ምኽረ ሓሳባት ይከታተልን እቲ ኩነታት ክለዋወጥ ከሎ ኣድላይ ዝኾነ ስጉምቲ ንምውሳድ 
ብዝግባእ ድልው እዩ፡፡ 

ብተወሳኺ ድማ ኣብ ውሽጢ ስራሕ ንዝሓመሙ ሰራሕተኛታት ወይ ናብ ስግኣት ዘለዎም  
ከባብታት ዝተጉዓዙ ሰራሕተኛታት እቲ ቫይረስ ናብ ሰራሕተኛታት፡ ተኻረይቲ፡ ኣቕረብትን ካልኦት 
ሰባት ንከየመሓላልፉ ውሽጣዊ ደምቢ ኣለና፡፡ 

ኣብዚ ኣፓርታማ ዘለው ፀገማት ብምፍታሕ ናብቲ ሓድሽ ልሙድ ኩነታት ንምምላስን 
እንተኾነ ግና ኣብ መርበብ ባይታና ወይ ኣብ በሪ ብዝልጠፉ ምልክታታት ክሳዕ 
ነፍልጠኩም ብዛዕባ ተፈፀምቲ ዝኾኑ ነገራት በዚ መረዳእታ ክንሕብረልኩም ንፎቱ፡፡ 

ኣብ ኣፓርታማ ስራሕቲ ንምስራሕ ምምላስ 

ክሳዕ ሕዚ ዘይሰራሕናዮም ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ቀረባ እዋን ስራሕ ከም እንጅምር ተስፋ 
ንገብር፡፡ እዚ ስራሕ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር እዩ፡ ስለዝኾነ ድማ እቶም ስራሕቲ ኣብ ቀውዒ 2020 
ንምውዳእ ዘለና ትልሚ ንምስኻዕ ኣብ እንፅዕረሉ እዋን ትዕግስቲ ከም ዝህልወኩም ተስፋ ንገብር፡፡ 
ፀገም ሪፖርት ዝገበርኩም ሰባት ንምዝርራብን እዚ ፀገም ሕጂ እውን ከም ዝቐፀለ/ዘይቀፀለ 
ንምርግጋፅ ናባኹም ዝድውሉ ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ክነምፅእ ኢና፡፡ 

ብኽብረትኩም ክሳዕ ሕጂ ዝተኸተልናዮ ሕግን ንስኹም ተኻረይቲ ምስ ጎረባብትን 
Sollentunahem ኣብ እትገብርዎ ርክብ ብዛዕባ ክትስዕብዎም እንደልዮም ሕግታት  ኣብ ታሕቲ ረኣዩ፡፡ 

ናይ ዓማውል ኣገልግሎት ምጉብናይ 

ብዝግታ እንኸፍተሎም ሰዓት ንውስኽ፡፡ ካብ ሎምዓንቲ ጀሚሩ እዞም ዝስዕቡ ሰዓታት ይሰርሕ፡ 
ሶኒ-ሮቡዕ 07:30-10:00 ከምኡ እውን 14:00-16:00  
ሓሙስ 07:30-10:00 ከምኡ እውን  14:00-19:00 
ዓርቢ 07:30-12:00 
እንተደኣ ሓሚምኩም ናብ ዓማውል ኣገልግት ኣይትምፅኡ፡፡ የግዳስ ብኽብረትኩም ብኢሜይል፡ 
ቴሌፎን ወይ ኣብ መርበብ ባይታ ብሚኒ ሱደር ርኸቡና፡፡ ካብ ኦክቶበር 12 ጀሚሩ ከምቲ ልሙድ 
ምኽፋት ከም እንጅምር ተስፋ ንገብር፡፡  

ድርድርን ፍተሸን ኣፓርታማ 

ናይ ሰበስልጣን ጥዕና ማሕበረሰብ ኤጀንሲ ምኽረ ሓሳባት ነኽብርን ኣብዚ ፈተሸ እዋን ኩሉ ሰብ 
ርሕቁ ንሕሉን እንተድኣ ሓሚምኩምን ምልክታት እንተድኣ ኣለኩም ካብ ገዛኹም ኣይትውፅኡ፡፡ 

ናይ ብልሽት ሪፖርት  
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ፀገም ሪፖርት ዝግበር ከምቲ ልሙድ ኣብ መርበብ ባይታ sollentunahem.se ኣብ ሚና ሲዶር ሪፖርት 
ብምግባር፣ ናብ kontakt@sollentunahem.se ኢሜይል ብምግባር ወይ ናብ 08-626 08 00 
ብምድዋል እዩ፡፡ 

  

mailto:kontakt@sollentunahem.se
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ኣብ ኣፓርታ ንዝካየዱ ስራሕትን ፈተሸን ብዝምልከት ሕጂ ዘለው ደምብታት፡ 

• እቲ ተኻራይ ጥዕንኡ ዝተሓለወን ካብቲ ኣፓርታማ ክወፅእ ይኽእል እዩ፡፡ እቲ ቀንዲ 
ሕግና ኣብቲ ኣፓርታማ ስራሕቲ ክካየዱ ከለው ተኻረይቲ ኣብቲ ገዛ ክህልው ኣይግባእን፡፡ 
ሰራሕተኛታትና ድማ ናይ ምክልኻል ጓንቲ ኢድን ናይ ድሕንነት ጫማ ዝኣመሰሉ ብምኽዳን 
ሓፈሻዊ መምርሕታት የኽብሩ፡፡ 

• እቲ ተኻራይ ጥዕንኡ ዝተሓለወን ካብ ኣፓርታማ ክወፅእ ኣይክእልን፡፡ ንኣብነት 
ብምኽንያት ስንክልና፡ ዕድመ ወይ ካልእ ማሕለኻ እቲ ተኻራይ ካብቲ ኣፓርታ ከይፅእ ይኽእል 
እዩ፡፡ ኣብዚ እዋ እዚ ሰራሕተኛታትና እዚ ስራሕ ከካይዱ ዝኽእሉ እቲ ተኻራይ ኣብ ካልእ ክፍሊ 
ወይ ብራንዳ እንተድኣ ኮይኑ እዩ፡፡ 

• እቲ ተኻራይ ጥዕንኡ ዝተሓለወን ካብ ኣፓርታማ ክወፅእ ኣይክእልን፡፡ ካልእ ክፍሊ ወይ 
ብራንዳ የለን፡፡ ብሓፈሻ እቶም ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ርሕቐት ዝሕሎ እንተድኣ ኮይኑ 
ክሰርሑ ይኽኣሉ እዮም፡፡ ሰራሕተኛታትና ኣብዚ ኣፓርታማ ቅድሚ ምስራሕ ምጅማሮም ናይ 
ስግኣት ገምጋም ከካይዱ እዮም፡፡ 

• ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ወይ ኮቪድ-19 ከም ዘለዎ ዝተረጋገፀ ተኻራይ፡፡ ብሓፈሻ እቲ 
ተኻራይ እንተድኣ ሓሚሙ ሰራሕተኛትና ስርሖም ክሰርሑ ኣይክእሉን፡፡ ተኻረይቲ ህፁፃት 
ዘይኮኑ ፀገማት ናብ ሙሉእ ጥዕንኦም ምስ ተመለሱ ሪፖርት ክገብሩ ኣለዎም፡፡ ከም ምፍሳስ 
ማይ፡ ምቁራፅ ሓይሊ፡ ዝተደፈነ ፍሳሽ፡ ወይ ካልእ ህጹፃት እዮም ተባሂሎም ንዝሕሰቡ ስራሕቲ 
Sollentunahem ኮንትራክተር ይቖፅርን እዚ ኮንትራክተር ድማ ፈለማ ነቲ ኣፓርታማ የፅዮን 
ስርሑ ይሰርሕ፡፡ 

• እቲ ተኻራይ ናይ ኮቪድ-19 ተጠቃዒ ወይ ምልክት ዘለዎ ተኻራይን ህፁፅ ስራሕ 
እንተድኣ ኣሎ፡፡ Sollentunahem እቲ ኮንትራተር ኣድላይ ዝኾነ ጥንቃቐ ንክገብር ብዛዕባ 
ኩነታት እዚ ተኻራይ ንክፈልጥ ይግበር፡፡ 

• ናይ ኮቪድ-19 ምልክት ወይ ከም ዘለዎ ዝተረጋገፀ ተኻራይ ወይ ንነዊሕ እዋን ዝሓመመ 
ተኻራይ ገዛ በቲ ኮንትራክተር ስራሕ ክካየድ ኣይክእልን፡፡ Sollentunahem ንሕድሕድ ጉዳይ 
ናይ ስግኣት ገምጋም የካይድ፡፡ 

• እቶም ተኻረይቲ ኣብቲ ኣፓርታማ ብዛዕባ ዘሎ ፀገም ንሰራሕተኛታትና ከርእዩ 
እንተድኣ ደልዮምን እቲ ዝድለ ርሕቐት ንምሕላው ስግኣት እንተድኣ ኣሎ፡፡ ብሓፈሻ፣ እቲ 
ስራሕ ክካየድ ከሎ እቶም ተኻረይቲ ኣብቲ ገዛ ክህልው ኣይግባእን፡፡ ተኻረይቲ እቲ ፀገም 
ሪፖርት ክገብሩ ከለው ናይቲ ፀገም ዘለዎ ቦታ ፎቶ ከቕርቡ ወይ ኣብቲ ፀገም ወረቐት ወይ 
ተመሳሳሊ ዝኾነ ነገር ንክልጥፉ ነተባብዕ፡፡  
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• እቲ ተኻራይ መምርሒ ኣየኽብርን፡፡ Sollentunahem ኣብ ኣፓርታማ ስራሕቲ ክካየዱ ከለው 
ብዛዕባ ዘለው ልሙዳት ቅድመ ኩነታት ብዛዕባ ዝምልከት ነቲ ተኻራይ ክሕብሩ ይግባእ፡፡ 
እዚኦም ድማ ኣብ መርበብ ባይታና ክርከቡ ይኽእሉ፡፡ እቶም ተኻራይ ነዚ መምርሒ 
እንተዘየኽቢሮም ህፁፅ ዘይኮኑ ስራሕቲ ኣይስርሑን፡፡ 

• Sollentunahem ኣብቲ ኣፓርታማ ትልሚ ዝወፀሎም ስራሕቲ ፅገና ከካይዱ ይግባእ፣ 
ንኣብነት፡ ናይ ረሳሕ ፈሳሲ ቱቦ፡ ወዘተ፡፡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ስራሕቲ ተኻራይ ኣብ ገዛ 
ክህሉ ኣይግባእን፡፡ ብምኽንያት ሕጂ ዘሎ ለበዳን ኣብ ገዛ ምስራሕኩም ተተሓሓዙ እዚ 
ንምትእንጋድ ክኸብድ ይኽእል እዩ፡፡ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፅገናታት ኣቐዲምካ ክሕበሩ እዮም፡፡ 
ካብ ገዝኦም ክወፁ ዘይክእሉ ተኻረይቲ ብዛዕባ እዚ ዝተተለመ ስራሕ መረዳእታ ምስ በፅሖም 
ከፍልጡና ይግባእ፡፡ ኣስተብህሉ ብመሰረት ሕጊ ክራይ ገዛ፤ ሕድሕድ ተኻራይ ነቲ መካረይን 
ኮንትራክተራቱ ኣቐዲምካ ንዝካየዱ ሕደሳታት ንዝኣመሰሉ ናይ ፅገና ስራሕቲ ናብ ገዝኡ 
ከእትዎም ኣለዎ፡፡ 

• ኣብ ኣሰንሰር ኣብ ሓበራዊ ቦታት ናይ ኢንፌክሽን ሰስግኣት፡፡ ኣስተብህሉ ካብ ናይ 
ዓርስኹም ስድራ ወይ ኣዝማድ ወፃኢ ምስ ካልእ ሰብ ብሓባር ኣሳንሱር ኣይትጠቐሙ፡፡ እቶም 
ተኻረይቲ ሰራሕተኛታትና ኣሳንሱር ንበይኖም ክጥቀሙ ስለዘለዎም ነዚ ንከኽብሩ ንሓትት፡፡ 

ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ርሕቐትና ንክንሕሉን እቲ ቫይረስ ንዘይምስፍሕፋሕ ጥንቃቐ ክነዘውትር 
ኣብ ዝግበኣና ግዘ ኣለና፡፡ እዚ ቫይረስ ክሳዕ ዘሎ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እንትኸውን እዚ ምፍላጥና 
ድማ ኣገዳሲ እዩ፡፡ 

 

 
 


