”شعور االسرتخاء وال راحة يف املنزل ٬يشجعاين عىل البقاء بداخله”
كاتيا و ماركو /سورناينني

االستمتاع باملنزل

مرحبا بكم يف املنازل املؤجرة لرشكة ساتو
بإمكانك الحصول عىل معلومات كثرية من خالل هذا الدليل بخصوص منزلك
الجديد املؤجر :نصائح وارشادات ٬إضافة اىل املعلومات والقواعد املهمة .قم بتصفح
هذا الدليل وباالحتفاظ به مع كل من عقد االيجار وبقية الوثائق املهمة.
تذكر أيضا من القيام بتصفح كل من املوقعني اإللكرتونيني  sato.fiو oma.sato.fi
لغرض البقاء عىل اطالع بخصوص كافة املستجدات املتعلقة مبنزلك.
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1..1األسئلة األكرث شيوعا لدى املنتقلني الجدد
يل القيام بالحصول عىل بوليصة تأمني للمنزل؟
هل يتوجب ع ّ

متى أستطيع الحصول عىل املفاتيح؟

اج ــل ٬مبوج ــب رشوط عق ــد االيج ــار املوق ــع ٬يج ــب ان يك ــون لدي ــك بوليص ــة
تأم ــن للمن ــزل تش ــمل كل م ــن تأم ــن املن ــزل وتأم ــن للمس ــئولية ع ــى ح ــد
س ــواء .يق ــوم تأم ــن املن ــزل بتوف ــر غط ــاء ام ــان اقتص ــادي للعط ــب ال ــذي م ــن
املمك ــن ان يصي ــب منزل ــك ٬وال ــذي ق ــد يج ــرك ع ــى القي ــام بتعوي ــض ش ــقتك
او ش ــقة ج ريان ــك ع ــن كاف ــة االرضار.
لك الحق يف اختيار رشكة التأمني التي تناسبك

بإمكان ــك الحص ــول ع ــى املفاتي ــح م ــن خ ــال رشك ــة الصيان ــة ٬بع ــد الس ــاعة
الثاني ــة ع ــر ظه ـرا ألول ي ــوم م ــن رسي ــان عق ــد االيج ــار .ام ــا يف حال ــة تص ــادف
الي ــوم االول لعق ــد االيج ــار م ــع عطل ــة نهاي ــة أس ــبوع او عطل ــة رس ــمية أخ ــرى٬
فبإمكان ــك الحص ــول ع ــى املفت ــاح يف اول ي ــوم دوام رس ــمي ي ــي تل ــك العطل ــة.
ال تق ــم اب ــدا باس ــتالم املفاتي ــح م ــن املؤج ــر الس ــابق واالم ــر ذات ــه ينطب ــق ع ــى
عــدم الســاح لــك بتســليم املفاتيــح للمؤجــر الــذي يليــك ٬وذلــك بســبب
قي ــام رشك ــة الصيان ــة بفح ــص كاف ــة املفاتي ــح وتغري ــم الش ــخص يف حال ــة ضي ــاع
أح ــد منه ــا.

هل تشمل اتفاقية التأجري دفع فواتري استهالك الكهرباء؟

ال ،ما مل يكن هذا مذكو ًرا بشكل منفصل يف اتفاقية التأج ري .ينبغي عليك
إب رام عقد دفع فواتري استهالك الكهرباء مع رشكة الكهرباء التي تختارها قبل
االنتقال للمنزل الجديد حيث إنه سيتم تشغيل توصيل الكهرباء ابتداء من
يوم انتقالك للمنزل الجديد.

عند قيامك بالذهاب الستالم املفاتيح تذكر من ان تقوم بأخذ
وثيقــة اثبــات هويــة مصــورة (جــواز ســفر او رخصــةقي ــادة)
عقد االيجار املوقع-وصل يؤكد قيامك بدفع وديعة االيجار
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أين ميكنني ترك السيارة متوقفة؟

هل تشمل اتفاقية التأجري دفع فواتري استهالك الكهرباء؟

ميكن ــك حج ــز مس ــاحة انتظ ــار س ــيارة خاص ــة م ــن رشك ــة الصيان ــة أو الرشك ــة
املتخصص ــة يف أماك ــن وق ــوف الس ــيارات .س ــعر املوق ــف يختل ــف وفق ــا لتواج ــد
نقط ــة تدفئ ــة للس ــيارة م ــن عدمه ــا .يف بع ــض الح ــاالت يك ــون الطل ــب ع ــى
أماكــن الوقــوف أكــر مــن العــرض ٬وعندهــا ســتضطر اىل االنتظــار قبــل
الحص ــول ع ــى موق ــف خ ــاص ب ــك ويت ــم ارس ــال طل ــب اىل طاب ــور االنتظ ــار.
 .ت ُخص ــص أماك ــن توق ــف س ــيارات الزائري ــن لضي ــوف الس ــكان فق ــط ولف ـرات
إيق ــاف قص ــرة .تذك ــر ب ــأن الكث ــر م ــن مواق ــف البناي ــات م راقب ــة م ــن قب ــل
رشكات م راقب ــة الس ــيارات وب ــأن االيق ــاف الخاط ــئ ق ــد يتس ــبب بغ رام ــة مالي ــة
لصاح ــب الس ــيارة؟
يج ــب أال تتوق ــف بس ــيارتك يف ط ــرق الوص ــول إىل الح ــاالت ط ــوارئ أب ـدًا ،وال
حت ــى لف ــرة قص ــرة م ــن الوق ــت .تتمي ــز ط ــرق الوص ــول إىل ح ــاالت الط ــوارئ
بأعم ــدة إرش ــاد.

هل تشمل اتفاقية التأجري دفع فواتري استهالك املياه؟
ال ٬اال يف حال ــة ذك ــر ام ــر اخ ــر يف عق ــدك ٬بإمكان ــك التأك ــد م ــن املبل ــغ ال ــذي
يتوج ــب علي ــك دفع ــه م ــن خ ــال عق ــد االيج ــار.

هل تشمل اتفاقية التأجري دفع فواتري استخدام اإلنرتنت؟

نع ــم ،يف معظ ــم الح ــاالت .م ــن املرج ــح أن يك ــون مبن ــى منزل ــك الجدي ــد جاه ـ ًزا
للحصــول عــى نطــاق  TELIAالــرددي العريــض .بوصفــك مــن مســتأجري
منــازل ســاتو ،ســتتمتع باتصــال تبلــغ رسعتــه  10/10ميغابــت يف الثانيــة
مجان ـاً وس ــتتوفر مع ــدالت خص ــم خاص ــة م ــن  TELIAللرسع ــات األع ــى .لب ــدء
اس ــتخدام االتص ــال النط ــاق الواس ــع ،اتص ــل بخدم ــة عم ــاء TELIA
ال تتوف ــر خدم ــة االنرتني ــت املجاني ــة الخاص ــة ب  TELIAيف كاف ــة من ــازل رشك ــة
ســاتو ٬بامكانــك االطــاع عــى توفــر االنرتنيــت يف بنايتــك مــن عدمــه مــن
خ ــال  sato.fiاو م ــن خ ــال التواص ــل م ــع خدم ــة العم ــاء الخاص ــة ب TELIA

يحت ــوي من ــزيل ع ــى اعط ــال ونواق ــص م ــن اي ــن أس ــتطيع الحص ــول ع ــى
مس ــاعدة؟

كيف ميكنني إرسال إشعار االنتقال للمنزل الجديد؟

يف حال ــة تواج ــد ح ــاالت عاج ــة ٬س ــتتم مس ــاعدتك م ــن قب ــل رشك ــة الصيان ــة
والتــي تســتطيع إيجــاد معلومــات التواصــل معهــا عــر  omasato.fiاو مــن
خ ــال الصفح ــة الخاص ــة ببنايت ــك او ع ــى لوح ــة اإلعالن ــات الخاص ــة ببنايت ــك.
بإمكان ــك أيض ــا اإلب ــاغ ع ــن أي خل ــل م ــن خ ــال خدم ــة  omasato.fiاو إلكرتونيا
مــن خــال اســتامرة اإلبــاغ عــن عطــل عــر  sato.fiاو مــن خــال االتصــال
ع ــر الهات ــف بخدم ــة العم ــاء الخاص ــة برشك ــة الصيان ــة .تحت ــوي بع ــض ال ــواح
اإلعالن ــات ع ــى رم ــز اس ــتجابة رسي ــع ( )QR-codeلغ ــرض الوص ــول املب ــارش اىل
اش ــعار اإلب ــاغ ع ــن عط ــل.
يت ــم التفاع ــل م ــن البالغ ــات ال ــواردة خ ــال ي ــوم واح ــد يف أي ــام ال ــدوام الرس ــمي
وع ــى البالغ ــات املكتوب ــة خ ــال يوم ــن.

ق ــدم إش ــعا ًرا رس ــم ًي ا باالنتق ــال إىل مرك ــز تس ــجيل الس ــكان خ ــال أس ــبوع م ــن
انتقالــك .بإمكانــك القيــام بذلــك مــن خــال االنرتنيــت او مــن خــال تعبئــة
االس ــتامرة الورقي ــة املتوف ــرة يف كل م ــن مكات ــب الربي ــد ومرك ــز تس ــجيل الس ــكان.

كيف ميكنني ارسال اشعار تغيري العنوان الخاص يب؟

تس ــتطيع القي ــام ب ــكل م ــن اش ــعار تغي ــر العن ــوان وعق ــد إع ــادة توجي ــه الرس ــائل
اىل عن ــوان الجدي ــد يف مكت ــب الربي ــد .س ــيقوم الربي ــد بأع ــاده توجي ــه كافة الرس ــائل
املرس ــلة الي ــك مجان ــا ومل ــدة ش ــه ر .العدي ــد م ــن الجه ــات الرس ــمية ق ــادرة ع ــى
الحص ــول ع ــى عنوان ــك مب ــارشة م ــن خ ــال مرك ــز تس ــجيل الس ــكان ولك ــن تذك ــر
م ــن القي ــام بإش ــعار تغيري العن ــوان لبقية الجه ــات كاش ـراكات الصح ــف ٬والبنوك٬
ورشكات التأم ــن ٬واش ـراكات األس ــواق واملنظ ــات والجمعي ــات ال ــخ.

احتجت إىل مساعدة يف يشء ما؟
ُ
من الذي ميكنني االتصال به إذا

ستس ــاعدك رشك ــة الصيان ــة بإص ــاح العي ــوب املتصل ــة مبنزل ــك أو يف املناط ــق
املش ــركة باملن ــزل باإلضاف ــة إىل املفاتي ــح .وس ــوف يس ــاعدك مس ــئول الخدم ــات
التابــع لرشكــة ســاتو يف املبنــى يف حــل املشــاكل املتعلقــة بتعــاون الســكان
والجــوار وقواعــد املبنــى ولوائحــه التنظيميــة .وســتوفر لــك خدمــة عمــاء
س ــاتو املعلوم ــات ح ــول املس ــائل املتعلق ــة مبدفوع ــات اإليج ــار ومدة االس ــتئجار.
إذا راودك الشــك تجــاه مســألة معينــة ،فاتصــل بخدمــة عمــاء ســاتو أوالً.
ســوف تجــد تفاصيــل االتصــال ومنــاذج ومعلومــات عــن العيــش يف منــازل
س ــاتو واألح ــداث ومزاي ــا العم ــاء ضم ــن خدم ــات الس ــكان مبوق ــع الوي ــب Sato.
 .fiتذكــر بــأن تقــوم بتفقــد خدمــة ال OmaSATOعــر املوقــع االليكــروين
sato.fi/omasato

كيف أحصل عىل اسمي عىل الباب؟

تتكف ــل رشك ــة الصيان ــة بتغي ــر االس ــم ع ــى لوح ــة املم ــر والب ــاب .ق ــم بإرس ــال
إش ــعار ق ــدوم اىل رشك ــة الصيان ــة  ٬حت ــى يتمكن ــوا م ــن تغي ــر اس ــمك ع ــى لوح ــة
املم ــر والب ــاب .ميكن ــك العث ــور ع ــى اش ــعار الق ــدوم يف  .sato.fiيف كثري م ــن األحيان،
ميك ــن أيض ــا أن تعبئ ــة بي ــان الق ــدوم ع ــى موق ــع رشك ــة الصيان ــة.

هل ُي سمح يل بالتدخني يف شقتي؟

ال .مبوج ــب بن ــود اتفاقي ــة التأج ــر ورشوطه ــا ،يُ حظ ــر علي ــك التدخ ــن يف منزلك
الجديــد .يرجــى مالحظــة أن التدخــن محظــور بجميــع األماكــن املشــركة
لجمي ــع س ــكان املبن ــى أيضً ــا .علي ــك االخ ــذ بنظ ــر االعتب ــار ٬ع ــدم تس ــلل الدخ ــل
لرشف ــة او داخ ــل ش ــبابيك من ــزل ج ــارك ٬عن ــد قيام ــك بالتدخ ــن يف رشفت ــك او
يف املــكان املخصــص للتدخــن .مينــع التدخــن نهائيــا يف الرشفــة والباحــات
الخاص ــة يف املب ــاين الت ــي يحظ ــر فيه ــا التدخ ــن نهائي ــا.

تهانينا عىل منزل الجديد
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1..2مبادئ السكن
وبالنســبة للتعــاون مببــاين  ،ARAVAفإنــه يشــمل هيئــة التعــاون الوطنــي
أيضً ــا .وتنظ ــر هيئ ــة التع ــاون يف املس ــائل وفق ــا لقان ــون اإلدارة مش ــركة للمب ــاين
املؤج ــرة ،م ــع تقدي ــم بيان ــات بش ــأن تحدي ــد اإليج ــار كواج ــب رئي ــي .ويت ــم
اختي ــار ممثل ــن الجتامع ــات هيئ ــة التع ــاون م ــن خ ــال املش ــاركة يف اجتامع ــات
الهيئــة الســكنية .ومــن خــال املشــاركة يف االجتامعــات اإلقليميــة ،يحصــل
رؤس ــاء لج ــان الس ــكان واألش ــخاص املس ــؤولون ع ــن االتص ــال ع ــى معلوم ــات
ح ــول املس ــائل املتعلق ــة بتحدي ــد إيج ــار املبن ــى الخ ــاص به ــم.

يحت ــوي ه ــذا القس ــم ع ــى قامئ ــة تض ــم كاف ــة الخدم ــات واالرش ــادات املتعلق ــة
بالس ــكن .يف حال ــة حصول ــك ع ــى تعلي ــات ادق وأعم ــق م ــن خ ــال الح ــاالت
الت ــي صادفته ــا يف حيات ــك اليومي ــة تك ــون االولوي ــة لاللت ــزام به ــا.

بيانات العمالء

لتحقي ــق خدم ــة عم ــاء سلس ــة ،توف ــر س ــاتو نظ ــام بيان ــات عم ــاء نحف ــظ ب ــه
بيانــات العمــاء وتفاصيــل االتصــال باألشــخاص الذيــن يعيشــون يف منــازل
س ــاتو (املكامل ــات الهاتفي ــة ورس ــائل الربي ــد اإللكرتوين والرس ــائل واالستفس ــارات)
بع ــد الحص ــول ع ــى إذن من ــك عن ــد تقدي ــم طل ــب الحص ــول ع ــى ش ــقة .س ــتجد
معلوم ــات أك ــر تفصي ـاً ع ــن نظ ــام بيان ــات العم ــاء م ــن س ــاتو ضم ــن قس ــم
«ام ــن املعلوم ــات ورشوط االس ــتخدام» مبوق ــع الوي ــب .sato.fi

دعم االيجار

ميكـ�ن تقديـ�م طلبـ�ات دعـ�م االيجـ�ار إىل دائـ�رة التقاعـ�د الوطنـ�ي كيـلا/
 kelaســوف تجــد املزيــد مــن املعلومــات باإلضافــة إىل آلــة حاســبة ميكنــك
اس ــتخدامها للتحق ــق م ــا إذا كان يح ــق ل ــك الحص ــول عــى مزاي ــا اإلس ــكان
مبوقــع الويــب الخــاص ب ـــ .Kela www.kela.fi
بصفت�كـ عمي��ل لس��اتو ل ــن تحت ــاج إىل إرس ــال املرفق ــات املتعلق ــة بالس ــكن اىل
 .Kelaعن ــد تقدي ــم طل ــب للحص ــول ع ــى مزاي ــا اإلس ــكان أو الس ــتع راض املزاي ــا.
وســتحصل  Kelaعــى املعلومــات الالزمــة إلكرتون يً ــا مــن نظــام معلومــات
س ــاتو .تتضم ــن املعلوم ــات املنقول ــة إلكرتون يً ــا تفاصي ــل ح ــول عق ــد االيج ــار
وتكالي ــف اإلس ــكان وتفاصي ــل الدف ــع لدف ــع اإليج ــار مب ــارشة إىل املؤج ـر.

غسالة الصحون

قــم بطلــب خدمــة تثبيــت غســالة الصحــون مــن شــخص محــرف .عنــد
انتقالــك مــن منــزل رشكــة ســاتو ٬كــم بأعــاده تثبيــت البوابــة املنزوعــة اىل
مكانه ــا .بإمكان ــك االحتف ــاظ بالب ــاب خ ــال ف ــرة س ــكنك يف املخ ــزن ع ــى س ــبيل
املث ــال.

املناسبات الخاصة بالسكان

املفاتيح

تج ــد كاف ــة املعلوم ــات الخاص ــة باالحتف ــاالت واملناس ــبات الت ــي يت ــم تنظيمه ــا
للس ــكان م ــن خ ــال  sato.fiق ــم أيض ــا مبتابع ــة تحديثاتن ــا ع ــى مواق ــع التواص ــل
االجتامعي.

توج ــد لدين ــا س ــجالت للمفاتي ــح ٬ويت ــم تغري ــم الزب ــون وفق ــا لقامئ ــة التكالي ــف
املرتتب ــة ع ــى إضاع ــة املفاتي ــح ٬تركي ــب اقف ــال جدي ــدة او التكالي ــف املرتتب ــة عىل
طل ــب مفاتي ــح إضافي ــة .بإمكان ــك طل ــب مفاتي ــح إضافي ــة م ــن خ ــال خدم ــة
 OmaSATOاو م ــن خ ــال اس ــتامرة الخدم ــات املوج ــودة يف موق ــع sato.fi

التعاون املشرتك بني السكان

ه ــل لدي ــك الرغب ــة يف املش ــاركة يف الق ـرارات الخاص ــة ببنايت ــك؟ ق ــم بالتواص ــل
م ــع مدي ــر الخدم ــات لغ ــرض معرف ــة وج ــود لجن ــة للس ــكان م ــن عدمه ــا ٬يف
حال ــة م ــا إذا كان الج ــواب بالنف ــي ٬فبإمكان ــك القي ــام بتش ــكيل لجن ــة للس ــكان
او تنظيــم اجتامعــات تطوعيــة بنفســك .قــم بطلــب املســاعدة مــن مديــر
الخدم ــات عن ــد الحاج ــة.

Z

أوقات الهدوء

يتوج ــب علي ــك الت ــزام اله ــدوء الت ــام م ــا ب ــن الس ــاعتني الع ــارشة مس ــاء
والس ــابعة صباح ــا يف كاف ــة األبني ــة .أيض ــا م ــن امله ــم تبلي ــغ الج ـران يف
وقــت مبكــر يف حــال قيامــك بتنظيــم مناســبة او احتفــال ٬يتمخــض
عن ــه ضجي ــج إض ــايف ٬إضاف ــة اىل اب ــاغ الج ـران تأك ــد م ــن ع ــدم ازع ــاج
الج ـران بش ــكل مف ــرط اثن ــاء احتفال ــك.
يف أحيــان كثــرة ال تســر الحيــاة اليوميــة بشــكل متناغــم بســبب
الضجي ــج الص ــادر م ــن الج ـران وال ــذي ق ــد يضي ــق علي ــك راحت ــك .ح ــاول
ان تتناقــش مــع جــارك يف االمــر ٬مــن املمكــن ان يــؤدي االســتامع اىل
املوســيقى او مشــاهدة األفــام اىل انتقــال الصــوت عــر الجــدران .ويف
ح ــال ع ــدم تغي ــر ج ــارك لس ــلوكياته تواص ــل م ــع رشك ــة س ــاتو.
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الديكور واغ راض تزيني الجدران

الباحة

لدي ــك كام ــل الحري ــة يف اختي ــار الديك ــور ال ــذي يناس ــبك ٬ولك ــن علي ــك االلت ـزام
ببع ــض النق ــاط املتعلق ــة بعملي ــة الحف ــاظ ع ــى املن ــزل ٬خ ــال قيام ــك بتزيين ــه.
مــن املهــم مالحظــة املــواد املختلفــة املصنوعــة منهــا الجــدران لــي تظهــر
أدوات تزي ــن الج ــدران بابه ــا حل ــة إضاف ــة مل راعاته ــا ل ــروط الس ــامة .بإمكان ــك
الحص ــول ع ــى تعلي ــات تعلي ــق أدوات الزين ــة ٬ع ــى س ــبيل املث ــال ٬م ــن متاج ــر
بي ــع م ــواد البن ــاء .أيض ــا م ــن املحب ــذ تثبي ــت قط ــع قطني ــة عازل ــة))huopatassut
تح ــت أرج ــل األث ــاث ٬ألج ــل تخفي ــف األث ــر ال ــذي ينت ــج ع ــن الضغ ــط املرتك ــز عىل
األرضي ــة ٬إضاف ــة اىل تجن ــب تصبغه ــا او خدش ــها.

تتجس ــد عملي ــة التع ــاون ماي ــن الج ـران يف الباح ــة املش ــركة ومن خ ــال عمليات
التنظي ــف الجامعي ــة .يف أوق ــات مختلف ــة م ــن الع ــام متن ــح للس ــكان إمكاني ــة
التفاع ــل م ــع بيئ ــة العي ــش املش ــركة وتجميلها بص ــورة تعك ــس الس ــعادة الذاتية
ل ــكل م ــن الف ــرد وبقي ــة الس ــكان .وبالرغ ــم م ــن ان القواع ــد التنظيمي ــة متن ــح
ح ــق رعاي ــة الباح ــة وعملي ــة ادامته ــا اىل رشك ــة الصيان ــة ٬اال ان هنال ــك الكث ــر م ــن
االم ــور الت ــي يس ــتطع الف ــرد ان يس ــاهم به ــا.
ان عمليــة االســتمتاع بالحديقــة متصلــة بصــورة مبــارشة بعمليــة االلتــزام
بالتعلي ــات واإلج ـراءات املتعلق ــة بالس ــامة .تذك ــر دامئ ــا رضورة االلت ـزام بقواع ــد
إيق ــاف الس ــيارة والت ــزم ش ــديد الح ــذر عن ــد قيام ــك بقي ــادة الس ــيارة بالق ــرب م ــن
الباح ــة.

الستائر املعدنية

بإمكان ــك تثبي ــت س ــتائر معدني ــة ع ــى حس ــابك الخ ــاص ٬م ــن دون طل ــب اذن
خ ــاص لذل ــك ٬ولك ــن علي ــك ان ت ــرك ه ــذه الس ــتائر يف مكانه ــا عن ــد انتقال ــك م ــن
املن ــزل م ــن دون املطالب ــة بتعويض ــات إضافي ــة.

حجوزات الساونا

ميكنــك القيــام بحجــز وقــت محــدد للســاونا مــن خــال رشكــة الصيانــة
الخاص ــة ببنايت ــك .بع ــض البناي ــات تس ــتخدم س ــجال إلكرتوني ــا للحج ــوزات بين ــا
يســتخدم بعضهــا االخــر خدمــة  OmaSATOلغــرض الحجــز .هنالــك الكثــر
مم ــن يس ــتخدمون الس ــاونا العمومي ــة ٬ولذل ــك م ــن املحب ــذ اس ــتخدام االغطي ــة
املخصصــة عنــد الجلــوس يف الســاونا ٬تذكــر أيضــا اهميــه تنظيــف الســاونا
وتركه ــا بحل ــة مرتب ــة بع ــد اس ــتخدامها.
أيض ــا هنال ــك وق ــت س ــاونا عموم ــي ومش ــرك للجمي ــع يف عدي ــد البناي ــات ٬ال
ترتت ــب اي ــة تكالي ــف إضافي ــة ع ــى اس ــتخدام الس ــاونا خ ــال ه ــذا الوق ــت.

قفل األمان والعني السحرية

بإمكان ــك تثبي ــت قف ــل لألم ــان وع ــن س ــحرية للب ــاب م ــن دون اذن خ ــاص .ولك ــن
عن ــد مغادرت ــك للمن ــزل علي ــك ت ــرك قف ــل األم ــان وإع ــادة بقي ــة املفاتي ــح ٬ال يت ــم
دف ــع أي تعويض ــات إضافي ــة ل ــكل م ــن قف ــل األم ــان والع ــن الس ــحرية.

إعادة الوديعة بعد السكن ملدة عام كامل

لدي ــك الح ــق باس ــتعادة وديع ــة االيج ــار ٬بع ــد م ــرور س ــنة كامل ــة م ــن الس ــكن
املتواص ــل .يف حال ــة م ــا اذا مل تتس ــبب يف أي ازع ــاج إض ــايف لج ريان ــك و قم ــت بدف ــع
ايج ــارك عن ــد املوع ــد املح ــدد .بإمكان ــك الحصول ع ــى معلوم ــات إضافي ــة وإيجاد
اس ــتامرة إع ــادة الوديع ــة م ــن خ ــال موق ــع  sato.fiيت ــم دراس ــة الطل ــب خ ــال
ش ــهر واح ــد م ــن ارس ــاله.

صيانة املنزل بشكل خاص

لدي ــك الحص ــول ع ــى ع ــدة صيان ــة الصيان ــة م ــن رشك ــة
س ــاتو بش ــكل مج ــاين ٬يف حال ــة م ــا اذا اردت ان تق ــوم بإعادة
ط ــاء املن ــزل ٬تتضم ــن الع ــدة كاف ــة مس ــتلزمات الصيان ــة٬
بإمكان ــك اختي ــار الل ــون املناس ــب م ــن خ ــال دلي ــل س ــاتو
الخ ــاص.
ملعلوم ــات إضافي ــة ح ــول مب ــادرة الصيان ــة الذاتي ــة إضاف ــة
اىل تعليــات ارشــاد وكيفيــة طلــب العــدة مــن خــال
موقــع sato.fi/omatoimiremontti
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صيانة املنزل بشكل خاص نحن مهتمون بالتعرف عىل اخبارك!

نحاول دامئا ان نكون مؤجرين صالحني ونسعى دوما لتحسني تجربة العيش يف املنازل املؤجرة ولذلك يهمنا كث ريا التعرف عىل صحتك.
س ــتحصل ع ــى الكث ــر م ــن اس ــتامرات االس ــتبيان ع ــن انتقال ــك ملن ــزل تاب ــع لرشك ــة س ــاتو .نق ــوم بأرس ــال االس ــتبيانات عن طري ــق الهات ــف الجوال
او ع ــن طري ــق الربي ــد االليك ــروين .يف حال ــة تغ ــر معلوم ــات االتص ــال ب ــك ٬أبلغن ــا بالعناوي ــن الجدي ــدة ل ــي نبق ــى ع ــى تواص ــل دائم!
نرح ــب بكاف ــة األش ــخاص البالغ ــن يف خدم ــة  SATO Pulssiاالليكرتوني ــة .بإمكان ــك اس ــتخدام ه ــذه الخدم ــة ع ــن طري ــق هاتف ــك ال ــذيك .خدم ــة
 SATO Pulssiعب ــارة ع ــن منت ــدى اليك ــروين تس ــتطيع م ــن خالل ــه ان تع ــر ع ــن رأي ــك يف الس ــكن الخ ــاص ب ــك وبالبيئ ــة املحيط ــة به ــا ويف كيفية
تحس ــن الخدم ــات املقدمة.
بإمكان ــك أيض ــا التواص ــل معن ــا م ــن خ ــال االتص ــال بخدم ــة العم ــاء الخاص ــة بن ــا ٬او ع ــن طري ــق صفح ــة الفيس ــبوك او ع ــن طري ــق تطبي ــق
املحادث ــة االليكرتوني ــة او الربي ــد االليك ــروين asiakaspalvelu@sato.fiاو م ــن خ ــال ارس ــال رس ــالة ع ــن طري ــق خدم ــة .OmaSATO

OMA
O
SAT

CHAT

@

البيئة

نق ــوم بأخ ــذ املس ــائل البيئي ــة بع ــن االعتب ــار ع ــن القي ــام بعملي ــات التخطي ــط
والبن ــاء وعن ــد االس ــتخدام .م ــن امله ــم ج ــدا لن ــا ان نقوم بتحس ــن وترش ــيد عملية
اســتهالك الطاقــة يف منازلنــا والتقليــل مــن اهــدار امليــاه ٬إضافــة اىل تطويــر
خدم ــات إع ــادة التدوي ــر يف ابنيتن ــا .ل ــي نضم ــن م ــن خ ــال ه ــذه االج ـراءات
التوف ــر يف عملي ــة ادام ــة األبني ــة والتقلي ــل م ــن االنبعاث ــات الص ــادرة عن الس ــكن.
تجــد تعليــات إضافيــة عــن كيفيــة الرتشــيد يف اســتهالك كل مــن الطاقــة
والكهربــاء يف الصفحتــن  51و  61إضافــة اىل إمكانيــة االطــاع عــى برنامجنــا
البيئــي مــن خــال sato.fi
نهت ــم أيض ــا بتوف ــر خدم ــات أفض ــل لعملي ــة تدوي ــر النفاي ــات وع ــى الحف ــاظ
ع ــى نظاف ــة غرف ــة تجمي ــع القامم ــة ٬إضاف ــة اىل كيفي ــة التخل ــص م ــن النفاي ــات
الخط ــرة وع ــى التخل ــص الس ــليم م ــن النفاي ــات .تج ــد م ــن خ ــال ه ــذا الدلي ــل
معلوم ــات إضافي ــة ع ــن كيفي ــة ف ــرز النفاي ــات يف الصفحت ــن  71و 81
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غرف غسيل وتجفيف املالبس

االماكن املشرتكة

بإمكان ــك متيي ــز االماك ــن املش ــركة يف بنايت ــك م ــن خ ــال اللوح ــات االرش ــادية.
حافــظ عــى نظافــة وترتيــب االماكــن املشــركة بعــد اســتخدامها .ال يســمح
التدخــن يف كافــة االماكــن املشــركة يف بنايــات رشكــة ســاتو.

نادي السكان
غالبا ما توجد غرفة مخصصة للمناسبات يف بنايات
رشكة ساتو ٬ليك يتمكن السكن من استخدامها
لغرض تنظيم املناسبات وحفالت أعياد ميالد
األطفال .غالبا ما تقوم لجنة السكان بتنظيم رشوط
استخدام الغرفة والحفاظ عىل نظافتها .ملعلومات
إضافية الرجاء التواصل مع لجنة السكان او مع
مدير الخدمات.

املم رات
أولوية إج راءات السالمة من الح رائق مهمة جدا.
ولذلك ال يسمح بإبقاء أي غرض يف مم رات البناية
السكنية التي تقطن بها ٬ويشمل هذا االمر كل من
السجاد الذي يوضع عند العتبات وعربات األطفال.
بينام يسمح بوضع أكاليل الزينة الخاصة باألبواب
الخارجية.

غرفة غسل
وتجفيف املالبس
تعترب خدمة غسيل وتجفيف املالبس مجانية
يف معظم بناياتنا .تعليامت االستخدام وسجل
الحجوزات متوفرة يف غرفتي غسل وتجفيف
املالبس او عىل لوحة اإلعالنات الخاصة ببنايتك.
ال يسمح بغسيل السجاد يف غرفة غسل املالبس٬
بسبب عدم تحمل الغساالت وآالت التجفيف وزن
السجاد املبلل.

مخزن عربات
األطفال
قم بتخزين عربات األطفال يف املساحة املخصصة
لها .يف حالة إذا مل تكن بنايتك تحتوي عىل مخزن
مخصص للعربات قم بطلب النصيحة من رشكة
الصيانة عن املكان األفضل لتخزين العربات.
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املخزن
بإمكانك االستفادة من املخزن يف تخزين املالبس
املوسمية وحقائب السف ر .من غري املحبذ تخزين
أي غرض مثني قد يجذب اعني ال رساق يف املخزن.
بإمكانك تجنب رسقة اغ راضك من خالل تثبيت
قفل عىل املخزن املخصص بك ووضع غطاء عازل
عليه .تجنب أيضا تخزين أي سوائل رسيعة
االشتعال ٬قناين غاز او مواد قابلة لالنفجار يف
املخزن اتباعا لتعليامت السالمة .بإمكانك تخزين
أربعة إطارات للسيارة كحد اقىص يف املخزن.

غرفة تجميع
املخلفات
تؤثر نظافة غرفة تجميع النفايات عىل تجربة
السكن بشكل مبار .من املهم جدا رمي أكياس
القاممة يف الحاوية املخصصة لها مع الحفاظ عىل
نظافة أرضية الغرفة .أيضا من املحبذ ارشاد األطفال
اىل كيفية التخلص الصحيح من النفايات.
تعليامت استخدام غرفة تجميع املخلفات موجودة
يف الصفحتني  71و 81

1..3القواعد املشرتكة
لنحافظ معا عىل العناية مبنزلك

تف ــع مس ــؤولية العناي ــة ب ــكل م ــن منزل ــك والبناي ــة الت ــي تس ــكن فيه ــا ع ــى
عات ــق كل م ــن رشك ــة س ــاتو وان ــت ش ــخصيا .م ــن املمك ــن ان يك ــون منزل ــك ج ــزء
م ــن عق ــار متلك ــه رشك ــة س ــاتو بالكام ــل او جزئي ــا .يف كلت ــا الحالت ــن تتكف ــل رشكة
س ــاتو م ــع رشكائه ــا بالعناي ــة مبنزل ــك وتق ــوم الرشك ــة بجم ــع كاف ــة التعليق ــات
واملالحظــات عــن كافــة عمليــات االدامــة مــن خــال اســتامرة درجــة رضــاء
العم ــاء ٬ع ــى س ــبيل املث ــال.
يف حال ــة م ــا امتلك ــت رشك ــة س ــاتو البناي ــة بأكمله ــا ٬تتحم ــل الرشك ــة مس ــؤولية
النشــاطات التــي تقــوم بهــا رشكــة الصيانــة وم راقبــة تنفيــذ بقيــة العقــود
املتعلق ــة بعملي ــة الحف ــاظ ع ــى البناي ــة وادامته ــا .ام ــا يف حال ــة م ــا إذا امتلك ــت
رشك ــة س ــاتو ج ــزء م ــن البناي ــة ٬ف ــأن املس ــؤولية تق ــع ع ــى عات ــق مجل ــس إدارة
البناي ــة واملس ــئولني عنه ــا.
تتــم م راقبــة حالــة املنــازل التابعــة لرشكــة ســاتو بشــكل دوري مــن خــال
الزي ــارات التفقدي ــة لرشك ــة الصيان ــة وعن ــد االنتق ــال م ــن ه ــذه املن ــازل .م ــن املهم
ان تهت ــم بالعناي ــة مبنزل ــك ٬م ــن خ ــال التنظي ــف املس ــتم ر .بإمكان ــك التع ــرف
عــى املســؤوليات الواقعــة عــى عاتقــك مــن خــال الــروط املثبتــة بعقــد
االيج ــار ٬ولك ــن تجرب ــة التمت ــع بالس ــكن ليس ــت مس ــألة الت زام ــات ومس ــئولية
فق ــط ٬فم ــن خ ــال االهت ــام الدائ ــم باملن ــزل وبالبيئ ــة املحيط ــة به ٬يتولد ش ــعور
بال راح ــة ينعك ــس علي ــك ان ــت ش ــخصيا وع ــى ج ريان ــك بش ــكل ع ــام.

قيم السكن يف منازل رشكة ساتو

جدول تقسيم املسؤوليات

عن ــد انتقال ــك اىل من ــازل رشك ــة س ــاتو فأن ــك تلت ــزم مبجموع ــة م ــن
القي ــم الت ــي تس ــهل علي ــك حيات ــك اليومي ــة إضاف ــة اىل راح ــة وهدوء
البيئ ــة املحيط ــة ب ــه.
ونح ــن بدورن ــا كرشك ــة نلت ــزم بدع ــم ه ــذه القي ــم .ندع ــم العالق ــات
الودي ــة م ــا ب ــن الج ـران ٬نلت ــزم بالعناي ــة وبصيان ــك منزل ــك واألماكن
املشــركة ٬كــا اننــا نلتــزم بتقديــم النصائــح بخصــوص االمــور
املتعلق ــة باإليج ــار .انن ــا ملتزم ــون بش ــكل كام ــل بتقدي ــم أفض ــل
خدم ــة عم ــاء ممكن ــة.

ت ــم تقس ــيم امله ــام املتصل ــة باملس ــؤوليات املتعلق ــة بالصيان ــة والحف ــاظ ع ــى
الش ــقق ب ــن س ــاتو والس ــكان .ملعرف ــة امله ــام الت ــي تتحمله ــا س ــاتو واملس ــؤوليات
الت ــي تتحمله ــا أن ــت ،انظ ــر ج ــدول تقس ــيم املس ــؤوليات ال ــوارد يف امللح ــق  2م ــن
ه ــذا الدلي ــل.

قامئة الرسوم الخاصة بالعمالء

يف حال ــة م ــا إذا قم ــت بك ــر او تخري ــب املن ــزل او م ــا يتضمن ــه م ــن اث ــاث او
بك ــر او تخري ــب االماك ــن املش ــركة ٬فأنن ــا س ــنقوم بتغرمي ــك بكاف ــة التكالي ــف
املرتتب ــة ع ــى التصلي ــح بحس ــب قامئ ــة الرس ــوم الخاص ــة بالعم ــاء .تذك ــر أيض ــا٬
بأن ــك مس ــؤولية تخري ــب املن ــزل م ــن قب ــل أح ــد زوارك تق ــع ع ــى عاتقيك ــا معا.
نحتف ــظ أيض ــا بح ــق تغري ــم املؤج ــر التكالي ــف الفعلي ــة لعملي ــة اإلصالح ــات٬
بإمكان ــك إيج ــاد قامئ ــة الرس ــوم املحدث ــة م ــن خ ــال املوق ــع االلك ــروين fi.otas

جرية سعيدة

الت ــزم به ــدوء وخصوصي ــة ج ــاري ٬ك ــا انن ــي الت ــزم بقواع ــد التنظي ــم
املش ــركة إضاف ــة اىل بقي ــة االج ـراءات املتف ــق عليه ــا.

بيئة مريحة

الت ــزم ببق ــاء املم ـرات املش ــركة خالي ــة إضاف ــة اىل الت زام ــي بتنظي ــف
اإلمــكان املشــركة بعــدة اســتخدامه .التــزم أيضــا بإبقــاء غرفــة
تجمي ــع املهم ــات بحل ــة نظيف ــة.

بيانات العمالء

ق ــم بإع ــام خدم ــة عم ــاء س ــاتو ،إذا انتق ــل س ــاكن جديد للش ــقة أو أخاله ــا خالل
ف ــرة اإلقام ــة .حي ــث يس ــاعد ه ــذا يف الحف ــاظ ع ــى س ــجل العم ــاء محدث ًــا ،ع ــى
س ــبيل املث ــال ،التحق ــق مم ــن ميكن ــه فت ــح ب ــاب منزل ــك إذا كان ش ــخص م ــا ق ــد
ت ــرك املفت ــاح يف املن ــزل .ك ــا يؤث ــر ع ــدد الس ــكان ع ــى فات ــورة اس ــتهالك املي ــاه
أيضً ــا .ونح ــن نتحق ــق بانتظ ــام أيض ــا م ــن بيان ــات الس ــكان ع ــى أس ــاس س ــجل
الس ــكان الفنلن ــدي.

االلتزام بدفع االيجار

التــزم بدفــع االيجــار الخــاص يب يف موعــده واتجنــب التســبب
بنفقــات إضافيــة.
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االيجار

يتــم تحديــد ســعر االيجــار وفقــا لقوانــن العــرض والطلــب الخاصــة
بالســوق .يســتثنى مــن هــذا االمــر منــازل  aravaاملؤجــرة ٬والتــي يتــم
تحديــد ســعر االيجــار فيهــا مــن خــال االلتــزام مببــادئ التكاليــف
الخاص ــة ) (omakustannusperiaateملعلوم ــات إضافي ــة ح ــول كيفي ــة تحديد
تس ــعرية االيج ــار الخاص ــة مبس ــاكن  aravaالرج ــاء زي ــارة املوق ــع االليك ــروين
 www.ara.fiنق ــوم بأخ ــذ موق ــع املن ــزل ع ــى النطاق ــن الواس ــع والضيق بنظر
االعتب ــار عن ــد تحدي ــد تس ــعرية املن ــزل ٬إضاف ــة اىل مس ــاحة املن ــزل و حالت ــه
إضاف ــة اىل عملي ــات الصيان ــة املجدول ــة ملجم ــل العق ــار .بإمكان ــك االطالع عىل
مبل ــغ االيج ــار ومب ــادئ كيفي ــة إع ــادة تقييم ــه م ــن خ ــال العق ــد املوق ــع.
نقــوم بإرســال اشــعار بخصــوص إعــادة تقييــم مبلــغ االيجــار إضافــة اىل
ملخ ــص خ ــاص بالدفع ــات ع ــر الربي ــد بص ــورة س ــنوية .يحت ــوي امللخ ــص ع ــى
مبل ــغ االيج ــار الجدي ــد ٬موع ــد رسي ــان مفع ــول االيج ــار الجدي ــد إضاف ــة اىل
معلوم ــات الرق ــم البن ــي ورم ــز الدف ــع الخ ــاص ب ــك .يعت ــر امللخ ــص الس ــنوي
الفاتــورة األساســية املســتخدمة عنــد عمليــة الدفــع اىل ان تحصــل عــى
ملخ ــص جدي ــد ٬ال يت ــم ارس ــال فوات ــر ش ــهرية ملنزل ــك .ع ــادة يت ــم تحدي ــد
الي ــوم الث ــاين م ــن كل ش ــهر كي ــوم دائ ــم دف ــع االيج ــار ٬يف حال ــة م ــا اذا قم ــت
باختيــار الفاتــورة االليكرتونيــة لدفــع االيجــار فــان حــر يف اختيــار اليــوم
الث ــاين او الس ــابع ع ــر م ــن كل ش ــهر كي ــوم دوري لدف ــع االيج ــار .يف حال ــة م ــا
اذا قم ــت بتغي ــر الي ــوم املتف ــق علي ــه للدف ــع مس ــبقا ٬الرج ــاء اع ــام خدم ــة
العم ــاء الخاص ــة بن ــا ع ــن طري ــق االتص ــال املب ــارش او ع ــن طري ــق الربي ــد
االليك ــروين ٬ل ــي نتمك ــن م ــن تثبي ــت الي ــوم الجدي ــد يف س ــجل معلوم ــات
الفوات ــر الخ ــاص ب ــك.

تذك ــر ب ــأن خدم ــة العم ــاء الخاص ــة بن ــا موج ــودة ل ــي تق ــوم بخدمت ــك ٬ال
ت ــردد اب ــدا يف التواص ــل معن ــا يف حال ــة م ــا اذا واجه ــت أي مش ــاكل يف الدف ــع.
نق ــوم دامئ ــا بتغري ــم الزب ــون ع ــن كاف ــة التكالي ــف املرتتب ــة ع ــن اش ــعار
التذك ــر بالدف ــع وع ــن التأخ ــر يف دف ــع االيج ــار ٬ولك ــن م ــن خ ــال االتف ــاق
املس ــبق تتجن ــب نق ــل الفوات ــر الغ ــر مدفوع ــة اىل دائ ــرة تحصي ــل الدي ــون.
بإمكان ــك االط ــاع ع ــى معلوم ــات دف ــع االيج ــار الخاص ــة ب ــك م ــن خ ــال
خدمــةOmaSATO

عالقات جرية حسنة

يك ــون الج ـران ج ــزء م ــن حي ــاة أي ش ــخص س ــاكن يف بناي ــة س ــكنية او يف املن ــازل
املتصل ــة ( .)rivitaloمج ــرد الس ــام يكف ــي لبع ــض األش ــخاص ٬بعضه ــم االخر يريد
التع ــارف بش ــكل أك ـر ٬م ــن امله ــم ج ــدا اح ـرام خصوصي ــة األش ــخاص املحيط ــن
ب ــك .عندم ــا يق ــوم الجمي ــع بأخ ــذ ج ريانه ــم بع ــن االعتب ــار ٬تصبح عملي ــة العيش
املش ــرك أك ــر سالس ــة وراح ــة.
تعت ــر األص ــوات االعتيادي ــة املتول ــدة ع ــن النش ــاطات اليومي ــة ج ــزء ال يتج ــزأ م ــن
الحي ــاة ٬ولك ــن الس ــلوك املزع ــج ال يعت ــر كذل ــك .يف حال ــة م ــا إذا واجه ــت الضجيج
املس ــتمر واالزع ــاج ق ــم بالتواص ــل م ــع رشك ــة س ــاتو.
تذك ــر أيض ــا القواع ــد العام ــة الخاص ــة ب ــكل بناي ــة (صفح ــة )32والت ــي تش ــملك
ان ــت وعائلت ــك ٬إضاف ــة اىل ضيوف ــك.

?

الشكاوى

يف ح ــال إذا م ــا الحظ ــت وج ــود تقص ــر يف إج ـراءات الس ــامة الخاص ــة ببنايت ــك٬
اع ــال تخري ــب ٬انبع ــاث ضجي ــج مس ــتمر او نواق ــص أخ ــرى تتطل ــب التصحي ــح٬
الرج ــاء اب ــاغ كل م ــن رشك ــة الصيان ــة وس ــاتو باألم ـر.
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1..4االعتناء باملنزل
.4.1

جودة هواء داخيل عالية

.4.2

تنظيف منزلك

تنظيف صامم اخ راج الهواء

ينبغ ــي تغي ــر اله ــواء الداخ ــي للش ــق م ــرة واح ــدة خ ــال س ــاعتني .وه ــذا يتطلب
ع ــدم وج ــود عوائ ــق أم ــام فتح ــات التهوي ــة وأن تك ــون مج ــاري التهوي ــة نظيفة.
إزال ــة الش ــوائب والرطوب ــة ع ــن طري ــق صامم ــات ش ــفط اله ــواء .س ــوف تج ــد
هــذه الصاممــات يف املطبــخ والحــام واملرحــاض وخ زانــات املالبــس الكبــرة.
يتدفــق الهــواء البديــل النقــي للداخــل عــر صاممــات إمــداد الهــواء املركبــة
بالجــدران الخارجيــة أو إطــارات النوافــذ أو عــر اإلطــارات التــي بهــا قســم يف
األعــى مــروك بــدون مانــع تــرب.

ميث ــل التنظي ــف ج ــز ًءا م ــن عملي ــة االعتن ــاء باملن ــزل ويس ــاعد يف الحف ــاظ ع ــى
ج ــودة اله ــواء عالي ــة .يعتم ــد أس ــلوب التنظي ــف ع ــى م ــواد الس ــطح .ق ــد ي ــؤدي
اس ــتخدام الكث ــر م ــن املي ــاه أو املنظف ــات القوي ــة أو الكاش ــطة إىل إت ــاف األس ــطح
مبنزل ــك برسع ــة.
هنــاك قاعــدة مجربــة جيــدة للتنظيــف بشــكل منتظــم ،وهــي اســتخدام
أس ــاليب التنظي ــف الج ــاف أو الرط ــب قلي ـاً واملنظف ــات املحاي ــدة .تأك ــد م ــن
انع ــدام احت ــال تل ــف الس ــطح بس ــبب املياه يف حالة اس ــتخدام مناش ــف الغس ــيل
أو املناش ــف رطب ــة .عن ــد تنظي ــف منزل ــك بش ــكل منتظ ــم ،س ــتتم إزال ــة معظ ــم
األوس ــاخ بامل ــاء أو س ــائل تنظي ــف ع ــادي.

النوافذ

لتنظي ــف النواف ــذ ،س ــوف تحت ــاج إىل أداة غس ــل النواف ــذ وقطع ــة م ــن ق ــاش
مصن ــوع م ــن األلي ــاف الدقيق ــة وممس ــحة تنظي ــف نواف ــذ وبع ــض الس ــائل .ق ــم
بإزال ــة الغب ــار م ــن الس ــتائر املعدني ــة ،وتنظي ــف إط ــارات النواف ــذ.

كيفية ضامن جودة الهواء داخل املنزل
• ال تغري إعدادات صامم اإلخ راج.
• حافظ عىل صاممات اإلخ راج مفتوحة.
•	ق ــم بتنظي ــف صامم ــات االس ــتخ راج واإلدخ ــال مرت ــن ع ــى
األقــل يف الســنة.
•	ق ــم بتنظي ــف ص ــام مروحة/غطاء اإلخ ـراج وتش ــحيم الفلرت
مرت ــن ع ــى األق ــل يف كل س ــنة.
• قم بتنظيف منزلك بشكل منتظم.
• ال تدخن داخل املنزل.
•	ف ّك ــر جي ـدًا قب ــل إدخ ــال أية أنس ــجة تولّ ــد غب ــا ًرا أو حيوانات
أليف ــة أو نبات ــات منزلي ــة.
•	اح ــرص بش ــكل خ ــاص ع ــى أن تعم ــل التهوي ــة ب ــدون توقف
يف املناطــق الرطبــة.

الجدران

اســتخدم منظ ًف ــا معتــدالً وقطعــة قــاش مبللــة قليــاً لتنظيــف الجــدران
املطلي ــة .وكل ــا زاد تركي ــز امل ــادة املطف ــأة بطبق ــة الط ــاء الخارجي ــة ،قل ــت كمي ــة
الح ــك الت ــي ميكنه ــا تحمله ــا .فم ــن األفض ــل إزال ــة أي بق ــع م ــن الج ــدران عندم ــا
تك ــون حديث ــة.
وميك ــن تنظي ــف الج ــدران املكس ــوة بالب ــاط يف الحامم ــات وغريه ــا م ــن مناط ــق
الغس ــيل باس ــتخدام طريق ــة التنظي ــف الرط ــب باس ــتخدام فرش ــاة أو مس ــحوق
مطه ــر غ ــر مع ــدين .إذا ب ــدت الج ــدران رمادي ــة بع ــد التنظي ــف ،فه ــذا بس ــبب
الرواس ــب الجريي ــة.
تس ــتطيع الج ــدران الورقي ــة تحم ــل القلي ــل ج ـدًا م ــن املس ــح بقطع ــة ق ــاش
مبلل ــة قلي ـاً ولك ــن ينبغ ــي أال يت ــم تنظيفه ــا بالح ــك مطل ًق ــا .ميكن ــك تنظي ــف
الج ــدران الورقي ــة املصنوع ــة م ــن الفيني ــل بقطع ــة ق ــاش مبلل ــة أو حت ــى فرش ــاة
ناعم ــة.

اتص ــل برشك ــة الصيان ــة إذا كن ــت ق ــد فعل ــت كل م ــا س ــبق وم ــا
زال ــت التهوي ــة يف منزل ــك تب ــدو ال تعم ــل جي ـدًا.
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تنظيف األرضية

تنظيف منفذ اخ راج الهواء فوق الطباخ
األرضيات

ق ــم بتنظي ــف األرضي ــات املصنوع ــة م ــن طبق ــات رقيق ــة باس ــتخدام مكنس ــة
كهربائي ــة أو ممس ــحة أو قطع ــة ق ــاش مبلل ــة قلي ـاً .ق ــد تتع ــرض األرضي ــات
املصنوع ــة م ــن الطبق ــات الرقيق ــة للتل ــف بس ــهولة إذا قم ــت باس ــتخدام أداة
تنظي ــف خش ــنة للغاي ــة ،ل ــذا يج ــب التأك ــد م ــن ع ــدم ك ــر الس ــطح م ــن خ ــال
الح ــك.
ت ُصنــع األرضيــات البالســتيك عــادة مــن الفينيــل املــرن وأفضــل طريقــة
لتنظيفه ــا أس ــبوع ًي ا ه ــي كنس ــها وتنظيفه ــا مبمس ــحة جاف ــة ،وإذا ل ــزم األم ـر،
تنظيفهــا مبمســحة رطبــة مبللــة بســائل غســيل معتــدل.

أماكن االستحامم

يتوق ــف مع ــدل تنظي ــف غرف ــة الس ــاونا وغرف ــة الحامم/االس ــتحامم ع ــى م ــدى
تك ـرار اس ــتخدامك له ــا .إذا كن ــت تق ــوم بغس ــل املالب ــس يف الح ــام ،فس ــتحتاج إىل
ش ــفط الغب ــار باملكنس ــة الكهربائي ــة أو مس ــحه كل أس ــبوع .تحتاج غرفة الس ــاونا
والح ــام إىل التهوي ــة الجي ــدة.

املوقد السطحي والفرن

التنظي ــف املنتظ ــم ه ــو أفض ــل طريق ــة لتنظي ــف املوق ــد الس ــطحي والف ــرن ألن ــه
م ــن الصع ــب ج ــدا ً إزال ــة بق ــع الطع ــام الت ــي تلتص ــق باألس ــطح الس ــاخنة.
ق ــم بتنظي ــف مروح ــة /غط ــاء ش ــفاط املطب ــخ ومرش ــح الش ــحوم مرت ــن يف الع ــام
ع ــى األق ــل ،وأك ــر م ــن ه ــذا إذا ل ــزم األم ـر .وس ــوف تج ــد ص ــام ش ــفط ه ــواء
أس ــفل مرش ــح الش ــحوم .تذك ــر أن تق ــوم بإزال ــة ه ــذا الص ــام وتنظيف ــه أيضً ــا،
عن ــد تنظي ــف املرش ــح.

الثالجة واملجمد

إذا كان ــت الثالج ــة تتمي ــز بنظ ــام إذاب ــة الجلي ــد التلق ــايئ ،س ــيذوب الجلي ــد به ــا
تلقائي ـاً .ول ــن تحت ــاج إال إىل تنظي ــف فتحة الترصي ــف بالجانب الخلف ــي للثالجة.
وإذا مل تك ــن الثالج ــة به ــا نظ ــام إذاب ــة جلي ــد تلق ــايئ ،فس ــتحتاج إىل إذاب ــة الجلي ــد
منه ــا م ــرة واح ــدة يف الش ــه ر .ينص ــح بتنظي ــف الثالج ــة بش ــكل مس ــتمر بقطع ــة
مخصص ــة لذل ــك ٬م ــع اس ــتخدام امل ــاء وم ــادة غس ــيل الصحون ٬ق ــم بش ــفط الغبار
م ــن خلفي ــة الثالج ــة ع ــدة م ـرات يف الس ــنة.
ينص ــح بتنظي ــف املجم ــدة م ــرة واح ــدة ع ــى األق ــل يف كل ع ــام .الثالج ــة واملجم ــد
ال تســتخدم القــوة أو أدوات كشــط لكشــط الثلــج مــن حجــرة التجميــد أو
املجم ــد .ال تس ــتخدم املنظف ــات القوي ــة لتنظي ــف الثالج ــة .راق ــب الثالج ــة أو
املجم ــد عن ــد إزال ــة الجلي ــد منه ــا ،م ــع التأك ــد م ــن تجفي ــف املي ــاه وه ــي ال ت ـزال
بالداخ ــل ملن ــع تقطره ــا ع ــى األرض.

الرشفة

عن ــد تنظي ــم الرشف ــة فإنه ــا توف ــر مس ــاحة إضافي ــة جميل ــة يف منزل ــك ،ولك ــن
تذك ــر أن ــه يج ــب أال تنظفه ــا بص ــب امل ــاء عليه ــا ألن أنب ــوب الترصي ــف مخص ــص
إلخ ـراج مي ــاه األمط ــار فق ــط .ويف فص ــل الش ــتاء س ــوف تحت ــاج إلزال ــة أي ثل ــج
يتك ــون بالرشف ــة .تجن ــب إس ــقاط الثل ــج م ــن الرشف ــة .وب ــدالً م ــن ذل ــك ،ضع ــه يف
الح ــام واترك ــه لي ــذوب وق ــم بترصي ــف امل ــاء يف أنب ــوب ال ــرف.
قــد تدخــل ميــاه األمطــار أو الثلــوج إىل رشفــة محاطــة بالزجــاج مــن خــال
الفج ــوات الت ــي تك ــون ب ــن األل ــواح الزجاجي ــة .وم ــن الجي ــد الحف ــاظ ع ــى إغ ــاق
األل ــواح الزجاجي ــة يف فص ــل الش ــتاء.
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كيف تنظف مرصفًا أرض ًي ا

(افعل هذا مرة كل شه ر).
• قم بإزالة الغطاء البالستييك للمرصف.
•	ق ــم بتنظي ــف امل ــرف باس ــتخدام امل ــاء وم ــادة منظف ــة
وفرشــاة.
• اكنس الشعر والقاذورات من الصفاة بالفرشاة.
•	ميكنــك أيضً ــا رشاء فلــر للمــرف األريض ســيجمع
الشــعر ومينــع انســداد املــرف األريض بــه.
•	إذا قمــت بتنظيــف مــرف أريض ومــا زال مســدودًا،
فاتصــل برشكــة الصيانــة.

كيف تنظف محبس رصف

(افعــل هــذا إذا كان هنــاك انســداد يف البالوعــة أو حــوض
اغتســال).
•	ق ــم بتنظي ــف محب ــس بالوع ــة أو ح ــوض اغتس ــال ع ــر
فتحــة الســدادة باســتخدام ’ســلك مــرف‘ أو فــك
أجــزاء األنبــوب.
• اشطف أج زاء املحبس باملاء وأعد ربطها.
•	تأكــد مــن إعــادة كل حلقــات منــع االرتشــاح إىل
مكانهــا.
•	ينته ــي العم ــل بس ــكب بع ــض امل ــاء يف امل ــرف للتأكد
م ــن ع ــدم وج ــود ترسي ــب ب ــه.
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التدفئة

ت ـراوح درج ــة ح ـرارة الغرف ــة الصحي ــة ب ــن  +20و 22درج ــة مئوي ــة .ويج ــب
علي ــك اس ــتخدام مقي ــاس ح ـرارة للتحق ــق م ــن درج ــة الح ـرارة.
يف بعــض األحيــان قــد يكــون املــرد بــاردًا بينــا تظــل درجــة حــرارة الغرفــة
مناس ــبة .تأك ــد م ــن ع ــدم تغطي ــة منظ ــم الح ـرارة م ــع بالس ــتائر أو األث ــاث ألن
تغطيت ــه بالس ــتار أو األث ــاث س ــتعيقه ع ــن أداء وظيفت ــه بش ــكل صحي ــح .تعم ــل
صامم ــات امل ــرد املعدل ــة يدوي ـاً بنف ــس الطريق ــة الت ــي تعم ــل به ــا صناب ــر املي ــاه.
ميك ــن رف ــع درج ــة ح ـرارة الش ــقة أو خفضه ــا بضب ــط الص ــام.
ق ــم بالتواص ــل م ــع رشك ــة الصيان ــة ٬يف ح ــال م ــا اذا ش ــعرت بال ــرودة او الح ـرارة
الدامئ ــة داخ ــل منزل ــك بالرغ ــم م ــن الت زام ــك بالتعلي ــات .س ــتقوم رشك ــة الصيان ــة

بإصــاح صاممــات املــرد يف حالــة مــا اذا كان ال يــزال قــادرا عــى العمــل .قــم
أيض ــا بالتواص ــل م ــع رشك ــة الصيان ــة اذا م ــا اص ــدر امل ــرد خري ـرا او صف ـرا او اذا م ــا
الحظ ــت ت ــرب املي ــاه من ــه او م ــن خ ــال فتح ــات التهوي ــة.
يج ــب الحف ــاظ ع ــى تش ــغيل نظ ــام التدفئ ــة أس ــفل األرضي ــة املرك ــب يف الغ ــرف
الرطب ــة يف كل وق ــت .حي ــث تحاف ــظ التدفئ ــة ع ــى جف ــاف األرضي ــة وق ــد تس ــاعد
يف من ــع ال ــرر النت ــاج ع ــن الرطوب ــة .اب ــق ع ــى عم ــل نظ ــام التدفئ ــة اس ــفل
األرضي ــة بش ــكل دائ ــم لغ ــرض تجفي ــف األرضي ــة برسع ــة ومن ــع االرضار الناتج ــة
ع ــن الرطوب ــة.

نصائح ترشيد الطاقة
•	قم بغسل كميات كافية من املالبس والصحون
• قم باستخدام مصابيح ledومصابيح توفري الطاقة لغرض االنارة
•	ق ــم بإطف ــاء او وض ــع االجه ــزة االليكرتوني ــة املس ــتخدمة ع ــى وض ــع
االســتعداد عنــد عــدم اســتعاملها.
• قم بإطفاء االنارة يف االماكن املشرتكة
• قم بإغالق أبواب املخازن واالقبية املربدة بإحكام
•	ق ــم بإطف ــاء مروح ــة التهوي ــة الخاص ــة بغرف ــة تجفي ــف املالب ــس ع ــن
طريــق املثبــت اليــدوي بعــد اســتخدامها.
•	ق ــم باس ــتخدام التدفئ ــة املس ــبقة للس ــيارة يف حال ــة انخف ــاض درج ــة
الحــرارة مــا دون  5درجــات مئويــة.

• نتحم ــل جمي ًع ــا مس ــؤولية توف ــر الطاق ــة .إن تخفي ــض درج ــة ح ـرارة
منزل ــك مبق ــدار درج ــة مئوي ــة سيس ــاعد ع ــى الح ــد م ــن تكالي ــف التدفئ ــة
مبقــدار .%5
• ق ــم بتعدي ــل درج ــة ح ـرارة جه ــاز التدفئ ــة ع ــى درج ــة اق ــل  ٬إذا م ــا
كان ــت درج ــة الح ـرارة مرتفع ــة مبنزل ــك .التهوي ــة الرسيع ــة افض ــل طريق ــة
لتغي ــر اله ــواء داخ ــل منزل ــك
• قــم بتنظيــف وتذويــب ثالجتــك واملجمــدة الخاصــة بــك بشــكل
منتظ ــم .ال تق ــم بوض ــع املأك ــوالت الح ــارة يف الثالج ــة او املجم ــدة ٬وق ــم
بتثبي ــت درج ــة الح ـرارة ع ــى املوض ــع الصحي ــح -18 :درج ــة للمجم ــدة
وزائــد  5للثالجــة
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أفكار عن كيفية ترشيد استخدام املياه
•	ال تس ــكب أب ـدًا م ــاء ب ــدون حاج ــة يف املطب ــخ أو الح ــام .ح ــاول أن
تغتس ــل رسي ًع ــا ق ــدر اإلم ــكان.
•	اغس ــل حم ــوالت كامل ــة م ــن املالب ــس واألطب ــاق أو اس ــتخدم خيار
نص ــف الحمول ــة.
•	ق ــم بوض ــع املي ــاه يف الثالج ــة ٬لتجن ــب ه ــدر ك ــم كب ــر م ــن مي ــاه
الحنفي ــة قب ــل بروده ــا.

.4.4

•	يف فص ــل الصي ــف ،ق ــم ب ــري نبات ــات الحديق ــة يف املس ــاء ولي ــس
عندم ــا تك ــون ح ـرارة الش ــمس قوي ــة .اس ــتخدم م ــاء املط ــر ق ــدر
اإلم ــكان.

املياه وأنابيب الرصف

تس ــتطيع أنابي ــب ال ــرف املركب ــة يف منزل ــك نق ــل مي ــاه ال ــرف الصح ــي فق ــط،
وس ــوف يت ــم س ــدها إذا قم ــت بوض ــع النفاي ــات الصلب ــة يف فتح ــة ال ــرف .يج ــب
أال تض ــع الده ــون الس ــائلة أو الزي ــت (مثل الده ــون أو زيوت التحمري املس ــتعملة)
أو املذيب ــات أو امل ــواد الكيميائي ــة أس ــفل فتح ــة ال ــرف أو املرح ــاض .ال تق ــم بدف ــع
املي ــاه يف أنب ــوب ال ــرف عندم ــا يك ــون مس ــدودًا .الغ ــرض م ــن حاوي ــة التجمي ــع
املثبت ــة يف أنب ــوب ال ــرف ه ــو من ــع دخ ــول الروائ ــح الكريه ــة للغرف ــة.
إذا كنــت ال تســتخدم الكثــر مــن امليــاه (مثــل أثنــاء قضــاء العطلــة بعيــدا ً
ع ــن منزل ــك) ،فق ــد تتبخ ــر املي ــاه يف حاوي ــة التجمي ــع ،م ــا يتي ــح نف ــاد الروائ ــح
الكريهــة .إذا كان جفــت امليــاه يف حاويــة التجميــع ،فقــم بضــخ بعــض امليــاه
إلعــادة تعبئتهــا.

•	ان االرساف يف اســتخدام امليــاه قــد يتســبب يف تــرب امليــاه٬
اتص ــل برشك ــة الصيان ــة إذا الحظ ــت أي ــة ترسيب ــات أو مش ــاكل يف
تدفــق املــاء أو درجــة الحــرارة أو الحنفيــات أو املرحــاض.
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.4.5

إدارة النفايات

ســتجد تعليــات فــرز النفايــات بالقــرب مــن حاويــات النفايــات .ال تــردد يف تأك ــد م ــن املحافظ ــة ع ــى ترتي ــب املناط ــق الخارجي ــة .ال ت ــرك أي أكي ــاس قامم ــة
طلــب املســاعدة مــن ج ريانــك أو مســئول الخدمــات يف املبنــى إذا لــزم األمــر .أو نفاي ــات أخ ــرى خ ــارج نق ــاط التجمي ــع أو ف ــوق األرضي ــة أو أم ــام أح ــد األب ــواب٬
حي ــث يق ــوم ه ــذا االم ــر يق ــوم بج ــذب الج ــرذان وبقي ــة الق ــوارض اىل امل ــكان .أيض ــا
تق ــوم إ رشك ــة نق ــل النفاي ــات بف ــرض رس ــوم منفصل ــة علي ــك بس ــبب النفاي ــات
يف مبن ــى منزل ــك ،توج ــد إم ــا غرف ــة نفاي ــات أو رك ــن تجمي ــع النفاي ــات أو حاوي ــات
الت ــي ت ُــرك خ ــارج حاوي ــات النفاي ــات.
تجميــع النفايــات يكــون جــزء منهــا تحــت األرض .افــرز النفايــات بعنايــة يف
الحاويــات الصحيحــة .عــى ســبيل املثــال ،يجــب فــرز النفايــات املختلطــة،
النفاي ــات الحيوي ــة والصح ــف واملج ــات وال ــورق املق ــوى والكرت ــون .يس ــاعد الفرز س ــتجد تعلي ــات ف ــرز النفاي ــات بالق ــرب م ــن حاوي ــات النفاي ــات .إذا كن ــت ال
الدقي ــق ع ــى ض ــان معالج ــة النفاي ــات بالطريق ــة األك ــر مالمئ ــة ممكن ــة للبيئ ــة .تع ــرف الفئ ــة الت ــي تنتم ــي إليه ــا النفاي ــات ،فضعه ــا يف النفاي ــات املختلط ــة .بهذه
اذا مل تك ــن تعل ــم امل ــكان الصحي ــح لرم ــي النفاي ــات امل ـراد التخل ــص منه ــا ٬ق ــم الطريق ــة ل ــن يت ــم اإلخ ــال بالف ــرز ال ــذي يق ــوم به ــا الس ــكان اآلخ ــرون.
بوضعه ــا يف حاوي ــة النفاي ــات املختلط ــة .ل ــي ال تتجن ــب التأث ــر ع ــى عملي ــة ف ــرز
ج ريان ــك.

!
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علب الكرتون
والصناديق
 .ميكنك وضع جميع منتجات الحليب املشطوفة
وغريها من منتجات األلبان وعلب كرتون
العص ري .حاوية تجميع العلب مخصصة لعبوات
البسكويت والحبوب وأكياس الطحني وعلب
كرتون البيض والورق املقوى.

البالستيك
من املحتمل وجود حاوية مخصصة للتخلص من
البالستيك يف منزلك .يتم التخلص من العلب
البالستكية الفارغة يف هذه الحاوية ٬كعلب الفواكه
وعلب مشتقات االلبان والصابون السائل واالكياس
البالستيكية .ال يسمح بالتخلص من االغ راض
البالستيكية كالدمى وفرش االسنان والعلب
البالستيكية املصنوعة من البويل فينيل كلوريد
(.)pvc

إعادة التدوير
اذهب باألثاث واملالبس وأدوات املطبخ والعنارص
األخرى التي ال ي زال باإلمكان استخدامها إىل مركز
إعادة التدوير أو سوق السلع املستعملة .كام ميكن
أن تقبل متاجر السلع املستعملة أيضً ا األثاث الذي
يكون يف حالة جيدة .وميكن وضع املالبس واألحذية
يف نقاط التجميع الخريية .كام ميكنك أنت وج ريانك
أيضً ا إعداد غرفة إلعادة التدوير يف املبنى حيث
تحتاج إليها،
ميكنك أن تأخذ العنارص التي مل تعد
ُ
مثل املجالت التي قد ال ي زال بإمكان السكان
اآلخرين استخدامها .ملعلومات اكرث الرجاء التواصل
مع مدير الخدمات.

تجميع الورق
ضع جميع املنتجات الورقية التي تستلمها من
صندوق الرسائل ،أي الصحف واملجالت واإلعالنات
واألظرف ،يف الحاوية املخصصة لتجميع الورق .وال
تضع الورق الرطب أو القذر أو املناشف الورقية أو
ورق ألومنيوم أو ألواح األلياف املموجة أو أكياس
الورق البنية أو مواد التغليف األخرى يف الحاوية
املخصصة لتجميع الورق.

النفايات املعدنية
ميكن وضع عنارص صغرية تتكون يف الغالب من
املعدن يف حاوية تجميع النفايات املعدنية.
وتشمل هذه العنارص علب الطعام وعلب
املرشوبات وصينيات األلومنيوم ورقائق األلومينيوم
واألغطية املعدنية وأكواب حفظ الشاي املعدنية
الخفيفة .سيكون عليك نقل أي عنارص نفايات
معدنية كبرية إىل نقطة سوريت ( )Sorttiأو محطة
أخرى لتجميع النفايات.

النفايات الخطرية
اذهب باألدوية القدمية ومقاييس الح رارة إىل
الصيدلية .وهناك نقطة تجميع بطاريات محددة
يف العديد من املحالت التجارية وهناك نقاط إعادة
تدوير الزجاج .اذهب بالنفايات الخطرية إىل مركز
تجميع النفايات .كام تقبل مركبات التجول جميع
النفايات الخطرة.
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النفايات العضوية
ضع بقايا الطعام وقرش الفواكه والخرضوات وقرش
البيض وبقايا التوت والفاكهة واألسامك وحبوب
القهوة وأوراق فض الً عن أكياس املرشحات الخاصة
بالقهوة واكياس الشاي .عملية تدوير النفايات
العضوية تختلف من منطقة اىل أخرى .بإمكانك
التأكد من التعليامت الدقيقة الخاصة مبنطقتك
من مركز إعادة التدوير الخاص ببلديتك.

النفايات الزجاجية
يف هذه الحاوية ميكنك وضع الزجاج امللون
والشفاف ولكن ليس زجاج النوافذ أو الس رياميك.
إذا مل يحتوي املبنى الخاص بك عىل حاوية تجميع
زجاج ،فسوف تجد نقاط إعادة تدوير يف أماكن
مثل م راكز التسوق الكبرية.

نفايات املعدات
الكهربائية
واإللكرتونية
ميكن نقل نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية
( )SERاملنزلية مجان اً إىل نقاط تجمي) (SERإلعادة
التدوير قم بالتعرف عىل مكان أقرب نقطة من
خالل املوقع االليكرتوين .www.kierratys.info
وتشمل نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية
األجهزة املنزلية وأجهزة الحاسوب واالتصاالت
واألجهزة اإللكرتونية للمستهلكني واألدوات
الكهربائية.

1..5إج راءات السالمة واألمان
ميكن ــك االط ــاع ع ــى خط ــة اإلنق ــاذ الخاص ــة ببنايت ــك م ــن خ ــال موق ــع fi.otas
او م ــن خ ــال الصفح ــة الخاص ــة ببنايت ــك .يس ــتطيع الس ــكان املهتم ــن بقضاي ــا
الحامي ــة املدني ــة العم ــل كممث ــل لس ــامة املب ــاين الت ــي يعيش ــون به ــا وبذل ــك
س ــرتفع مس ــتوى الس ــامة يف املبن ــى وحول ــه.

.5.1

كيف تضمن السالمة داخل مبنى ساتو
تأمني املنزل

• تأكد من عمل جهاز اإلنذار الخاص بالح رائق يف منزلك.

رشوط عقــود االيجــار الخاصــة بنــا تلــزم املؤجــر عــى ان يكــون حائــزا عــى
عق ــد تأم ــن س ــاري املفع ــول وال ــذي يتضم ــن كل م ــن التأم ــن ع ــى املن ــزل وع ــى
تأم ــن املس ــؤولية ( . )sutukavuutsavعن ــد االنتق ــال إىل من ــزل جدي ــد م ــن الجي ــد
التحق ــق م ــن محت ــوى بوليص ــة تأم ــن منزل ــك للتأك ــد م ــن أنه ــا محدث ــة.
تضم ــن بوليص ــة التأم ــن امان ــا مادي ــا ٬وذل ــك انه ــا تضم ــن تعوي ــض املمتل ــكات
الش ــخصية يف ح ــال تعرض ــا ألي ــة ارضار .ينص ــح بالتأك ــد م ــن املمتل ــكات الت ــي
يغطيه ــا التعوي ــض والح ــد األق ــى للتعوي ــض إضاف ــة اىل املس ــؤولية الش ــخصية
إضافــة اىل قيــود وفــرص التعويــض عــن طريــق تأمــن املســؤولية .ملعلومــات
إضافيــة عــن بوليصــات التأمــن املختلفــة الرجــاء االطــاع عــى صفحــات
االنرتنيــت الخاصــة بــركات التأمــن

.5.2

• ال تقم برتك االغ راض يف املم رات وعىل السالمل
• تأكد من اغالق األبواب بأحكام
•	ال تق ــم برك ــن الس ــيارة يف مناط ــق االخ ــاء الخاص ــة بالط ــوارئ ولو
لف ــرة قص ــرة
• قم بتخفيف الرسعة عند قيادتك يف موقف السيارات
•	ق ــم بالتواص ــل معن ــا يف حال ــة م ــا اذا م ــا الحظ ــت وج ــود أي نق ــص
يف إج ـراءات الس ــامة

الوقاية
الرسقة/ضياع املفاتيح

خاص ــا بالوقاي ــة م ــن أي مخاط ــر أو أخط ــاء لرف ــع
م ــن الجي ــد أن ت ــويل اهتام ًم ــا ً
مس ــتوى الس ــامة باملن ــزل.

أفضل طريقة ملنع رسقة هي االعتناء باملفاتيح وقفل األبواب .اع ِنت مبفاتيح منزلك
جي دًا ،واتصل بخدمة عمالء ساتو فو ًرا إذا فقدت أحد هذه املفاتيح .ال تقم بإرفاق
عنوان باملفاتيح الخاصة بك أو رقم خ زانة التخزين مبفاتيح الطابق السفيل .ال
ترتك أية عالمات يف منزلك من شأنها أن تدل عىل غيابك عن املنزل.

السالمة من مخاطر الحريق

يعد تواجد جهاز انذار حريق يعمل بصورة صحيحة عامال مهام يف سالمة أي
منزل .تقع مسؤولية رشاء الجهاز ٬تجربته وتركيبة عىل عاتقك ٬مبوجب القانون.
هنالك بعض التفاصيل الصغرية التي تستطيع من خاللها ضامن سالمة منزلك
من خطر اندالع الح رائق .قم بالتعامل من النار بشكل حذر وراقب عمل االجهزة
الكهربائية بانتظام .ميكنك التعرف عىل نصائح إضافية يف الفصل القادم حول
كيفية رفع مستوى السالمة يف كل من منزلك والبناية بصورة عامة.

السلوك االج رامي

عند الشك بحدوث أي نشاط اج رامي داخل البانية السكنية الخاصة بك ٬كبيع
املخدرات مثال ٬قم بإبالغ الرشطة فورا.

التدرب عىل كيفية اإلبالغ عن حاالت الطوارئ

األرضار الناشئة عن املياه

من الجيد أن يتدرب كل فرد عىل كيفية اإلبالغ عن حالة طوارئ وم راجعة
التعليامت بشأن ما يجب القيام به يف الحالة الطوارئ .واليشء األكرث أهمية هو
محاولة إنقاذ األشخاص املعرضني للخط ر ،واإلبالغ عن حالة الطوارئ عىل الرقم
 211وإرشاد موظفي اإلنقاذ إىل مكان الحادث.

ال ميكن تركيب أجهزة غسل األطباق إال بواسطة اختصايص تركيب من اجل وصل
كافة الصاممات بصورة صحيحة .اتصل برشكة الصيانة قبل الحصول عىل جهاز
غسل األطباق للتأكد من أنه ميكن تركيب أحد هذه األجهزة يف الشقة .تجنب
ترك ماكينة غسل املالبس أو جهاز غسل األطباق بدون م راقبة وأغلق صنابري هذه
مشغل بدون
ً
األجهزة دامئًا عند تركها بدون استعامل .قد يتم تفسري ترك جهاز
م راقبة أو ترك الصنبور مفتو ًح ا بأنه إهامل يلغي الحق يف الحصول عىل تعويض
استنادا ً إىل التأمني عىل املنزل.
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أمور يجب تذكرها بخصوص السالمة الكهربائية
	ال ت ــرك أب ـدًا موق ــد طه ــو أو فرنً ــا أو غس ــالة أطب ــاق أو غس ــالة
•
مالبــس أو مكــواة يف وضــع التشــغيل عندمــا تغــادر املنــزل.
• قم باستخدام االجهزة الكهربائية التي تحمل الرمز CE
• قم بتنظيف الغبار عن األجهزة الكهربائية بانتظام.
	أوق ــف تش ــغيل التلف ــاز متا ًم ــا (ب ــدالً م ــن ترك ــه يف وضع تش ــغيل
•
االنتظ ــار).
	ال تســتخدم أبــدًا أيــة أجهــزة كهربائيــة أو مقابــس حائطيــة
•
فيهــا عيــوب.

مقبس ــا حائط يً ــا داخ ــل املبن ــى لتوصي ــل س ــلك
	ال تس ــتخدم أب ـدًا
•
ً
جهــاز كهربــايئ موجــود خــارج املبنــى.
	مــن الجيــد نــزع مقابــس كل األجهــزة قبــل قضــاء اإلجــازات
•
بعيــدًا عــن املنــزل.
	ال ت ــرك أب ـدًا الس ــلك معل ًق ــا يف مقب ــس مدف ــأة يف س ــاحة انتظ ــار
•
الســيارات.
	املختص ــون ه ــم وحده ــم املخول ــون يف تثبي ــت وإص ــاح املش ــاكل
•
الكهربائيــة
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إرشادات الوقاية من الحريق
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ZZ
قم باملحافظة عىل الطباخ ومحيطه بحالة نظيفة٬
وال تقم بأبقاء أي يشء فوق الطباخ .ينصح ب رشاء
غطاء وقاية ملقابس الطباخ ٬يف حالة ما إذا كنت
متتلك طفال او حيوانا اليفا ٬لتجنب اشعال كل من
الطباخ او الفرن طريق الخطاء.

قم بوضع الشموع يف مكان امن مينع من احتاملية
سقوطها .وال تقم ابدا برتك الشموع املشتعلة من
دون رقابة.
ال يسمح بالتدخني يف الرشفة ٬يسمح باستخدام
الشموع الخارجية والتدخني يف االماكن التي تنص
عليها قواعد التنظيم الخاصة ببنايتك.

قم بتثبيت املنبه يف منتصف سقف كل غرفة٬
(ما عدى املطبخ والحامم) .يتوجب تثبيت جهاز
انذار واحد لكل  60متر مربع .وفي حالة اذا

ما احتوى منزلك على عدة طوابق ٬قم بتثبيت
جهاز انذار واحد على األقل في كل طابق.

قم بتجربة الجهاز بشكل دوري ٬واعتمده كعادة
متارسها اثناء التنظيف.

ال تقم باستخدام الساونا اال للغرض املخصصة له.
ال تقم باستخدام الساونا كمخزن وال تستخدمها
كمكان لتجفيف املالبس.
ان النتائج املرتتبة عن اشتغال سخان الساونا عن
طريق خطأ تقني قد تكون مهددة لحياة االنسان ٬يف
حالة وجود أي مادة قابلة لالشتعال بالقرب منه.
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يلزمك القانون بتأمني جهاز لإلنذار عن الح رائق يف
منزلك .تقع مسؤولية رشاء الجهاز ٬تجربته وتبديل
بطاريته عىل عاتقك انت وحدك مبوجب القانون.
يقوم منبه الح رائق مبنحك من دقيقتني اىل ثالثة
دقائق للنجاة من الحريق ٬يف حال ما إذا كنت نامئا
عند اندالعه.

قم بتثبيت املصابيح بشكل محكم وامن ٬وتجنب
سقوطها عىل كل من االريكة او الرسي ر.
كن حذرا يف التعامل مع املصابيح الهالوجينية
رسيعة السخونة.

1..6إخالء املنزل املؤجر من ساتو
إذا كن ــت تخط ــط لالنتق ــال إىل من ــزل جدي ــد ،فأل ــق نظ ــرة ع ــى االختي ــار املت ــاح
م ــن س ــاتو
هنال ــك الكث ــر م ــن األش ــياء الت ــي تحت ــاج اىل ان تأخذه ــا بع ــن االعتب ــار عن ــد
االنتق ــال م ــن املن ــزل التاب ــع للرشك ــة .تج ــد قامئ ــة ارش ــاد بكاف ــة املعلوم ــات م ــن
خ ــال موق ــع fi.otas

الغاء عقد االيجار

تذك ــر م ــن ان تق ــوم بتعبئ ــة اس ــتامرة طل ــب انه ــاء االيج ــار وارس ــالها اىل س ــاتو.
يج ــب إنه ــاء اتفاقي ــة التأج ــر الحالي ــة الخاص ــة خط يً ــا .ميكن ــك القي ــام به ــذا ع ــر
ش ــبكة اإلنرتن ــت باملوق ــع ( fi.otasس ــوف تحت ــاج لرم ــوز الخدم ــات املرصفي ــة ع ــر
اإلنرتنــت الخاصــة بــك) أو طباعــة منــوذج إنهــاء االتفاقيــة .إذا كانــت اتفاقيــة
التأج ــر الخاص ــة ق ــد وق ــع عليه ــا ش ــخصان ،يج ــب ع ــى كليك ــا التوقيع/التأكيد
ع ــى إنه ــاء االتفاقي ــة أيضً ــا.
تأك ــد م ــن أن ــه ميكن ــك إرس ــال إش ــعار إنه ــاء االتفاقي ــة يف أق ــرب وق ــت ممك ــن
مبج ــرد أن تق ــرر إخ ــاء املن ــزل .تبل ــغ ف ــرة اإلش ــعار ش ــه ًرا كام ـ ًا يف التقوي ــم .يت ــم
احتس ــاب ف ــرة اإلش ــعار م ــن الي ــوم األخ ــر م ــن ش ــهر التقوي ــم ال ــذي ت ــم اس ــتالم
إش ــعار إنه ــاء االتفاقي ــة خالل ــه بواس ــطة ممث ــل س ــاتو .تنته ــي ف ــرة اإلش ــعار يف
آخ ــر ي ــوم م ــن ش ــهر التقوي ــم الت ــايل لذل ــك الي ــوم .يج ــب أن تظ ــل تدف ــع اإليج ــار
للش ــهر خ ــال ف ــرة اإلش ــعار .ع ــى س ــبيل املث ــال ،إذا ت ــم إرس ــال إش ــعار إنه ــاء
االتفاقي ــة يف  02يوني ــه ،ف ــإن ف ــرة اإلش ــعار ومس ــؤولية دف ــع اإليج ــار تنتهي ــان يف
 13يولي ــه.

املفاتيح

يج ــب علي ــك إع ــادة املفاتي ــح بع ــد تنظي ــف الش ــقة وتوق ــف دخول ــك إليه ــا .ال
تع ـ ِ
ـط أي مفاتي ــح للمؤج ــر الت ــايل مب ــارشة .س ــوف تج ــد معلوم ــات أدق ع ــن إعادة
املفاتي ــح يف تعلي ــات اإلخ ــاء الت ــي سرتس ــلها ل ــك س ــاتو.

االغ راض امل راد التخلص منها

تنظيف ما قبل املغادرة

يت ــم اتب ــاع نف ــس القواع ــد الخاص ــة بالتخل ــص م ــن النفاي ــات عن ــد االنتق ــال .ق ــم
بالتخل ــص م ــن النفاي ــات الخط ــرة واالغ ـراض الكب ــرة ع ــن طري ــق نقله ــا اىل مكب
النفاي ــات الخ ــاص ببلديتك.

يعتــر تنظيــف الشــقة قبــل االنتقــال منهــا ٬أحــد االلت زامــات
األساس ــية الت ــي تق ــع ع ــى عات ــق املؤج ـر ٬يتضم ــن تنظي ــف الش ــقة:

استعادة مبلغ التأمني

•	التنظي ــف باملكنس ــة الكهربائي ــة ومس ــح األرضي ــات باس ــتخدام
منظــف وإزالــة أي بقــع؛
• مسح أسطح املطبخ والخ زانات وإزالة أي بقع منها؛
• تنظيف غرفة الحامم/االستحامم والساونا؛
•	تنظي ــف املرح ــاض وح ــوض الغس ــل ومنطقة الحامم/االس ــتحامم
باس ــتخدام منظ ــف؛
• تنظيف فتحة الترصيف باألرضية؛
•	إزالة أي بقع عىل األبواب وإطارات األبواب والجدران؛
•	إفــراغ الخ زانــات الكبــرة وغريهــا مــن الخ زانــات وتنظيفهــا
وإزالــة أي بقــع مــن عليهــا؛
• تنظيف صاممات شفط الهواء؛

كقاع ــدة عام ــة ،يت ــم اس ــرداد مبل ــغ التأم ــن يف غضون ش ــهر م ــن انتهاء املس ــؤولية
ع ــن اإليج ــار  ،ب ــرط أن يت ــم اكتش ــاف أي أرضار خ ــاف الت ــآكل الع ــادي يف عملي ــة
فح ــص الش ــقة وأن ــه ق ــد ت ــم تنظي ــف الش ــقة بطريق ــة مناس ــبة ومت ــت إع ــادة
جمي ــع املفاتي ــح إىل رشك ــة الصيان ــة .وس ــنتأكد أيض ــا م ــن س ــداد جمي ــع مدفوعات
اإليج ــار وغريه ــا م ــن املدفوع ــات املطلوب ــة .إذا ت ــم العث ــور ع ــى أي مدفوع ــات
متأخ ــرة ،س ــتخصم ه ــذه املدفوع ــات م ــن مبل ــغ التأم ــن ،س ــنتصل ب ــك ونتف ــق
ع ــى اإلج ـراءات املطلوب ــة.

إشعار اإلخالء

ق ــم بإلغ ــاء حج ــز الس ــاونا الخ ــاص ب ــك ٬عق ــد الكهرب ــاء والعق ــد الخ ــاص بالنط ــاق
العري ــض ٬إضاف ــة اىل بقي ــة العق ــود املتعلقة بالش ــقة.
إلنه ــاء اتفاقي ــة مس ــاحة وق ــوف الس ــيارات ،اتص ــل برشك ــة الصيان ــة أو رشك ــة تأجري
مس ــاحات وق ــوف الس ــيارات (نف ــس الرشك ــة الت ــي ميكن ــك االتص ــال به ــا لحج ــز
مس ــاحة وق ــوف).
تذك ــر ب ــأن تق ــوم بتعبئ ــة اش ــعار انتق ــار رس ــمي موج ــه اىل س ــجل النف ــوس ٬والتي
يتــم مــن خاللــه ارســال اشــعار انتقالــك اىل كل مــن الربيــد ودائــرة تســجيل
الس ــكان.

س ــيؤدي التقص ــر الجس ــيم يف إج ـراء أي م ــا س ــبق إىل إلغ ــاء اس ــرداد
مبل ــغ التأم ــن بالكام ــل أو إىل إنش ــاء فات ــورة منفصل ــة للحاج ــة إىل
اس ــتعامل خدم ــة التنظي ــف لتنظي ــف الش ــقة.
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امللحق  1قواعد المباني العامة ولوائحها التنظيمية الخاصة بمباني ساتو

ان اله ــدف م ــن م ــن قواع ــد س ــاتو ولوائحه ــا التنظيمي ــة العام ــة ه ــو زي ــادة إج ـراءات األم ــان وال راح ــة للس ــكان يف منازله ــم .تؤث ــر العالق ــات م ــا ب ــن الج ـران ع ــى انتش ــار
الطاق ــة االيجابي ــة وسالس ــة الحي ــاة اليومي ــة ب ــن الج ـران .ك ــن ج ــارا صالح ــا خ ــال ف ــرة تواج ــدك يف املن ــزل ٬االماك ــن املش ــركة والباح ــة ٬ض ــع ج ــارك دوم ــا يف الحس ــبان وال
تتس ــبب يف ازع ــاج بقي ــة الج ـران.
مس ــؤولية التع ــرف ع ــى الق ــواد واللوائ ــح تق ــع ع ــى عات ــق كل مؤج ـر .ق ــم بأب ــاغ عائلت ــك وزوارك بخص ــوص ه ــذه القواع ــد ل ــرورة الت ـزام الجمي ــع به ــا والن مس ــؤولية
الت زامه ــم تق ــع ع ــى عاتق ــك.
باإلضافة اىل قواعد الرشكة التنظيمية فأن كافة القوانني املذكورة يف عقد االيجار سارية املفعول يف املباين والباحات التابعة للرشكة.

ال راحة الليلية

املناطق الخارجية

يب ــدأ وق ــت ال راح ــة الليلي ــة يف الس ــاعة الع ــارشة مس ــاء وينته ــي عن ــد الس ــاعة يج ــب الحف ــاظ ع ــى تنظي ــم املناط ــق .يج ــب أال يت ــم إت ــاف النبات ــات أو امل ــروج
أو األث ــاث الخارج ــي أو مع ــدات التش ــغيل .ق ــم باح ـرام وق ــت ال راح ــة الليلي ــة يف
الســابعة صباحــا مــن اليــوم التــايل يف العقــارات التابعــة لرشكــة ســاتو.
باح ــات ابني ــة س ــاتو.

املناطق املشرتكة
يجــب أن تبقــى األبــواب الخارجيــة مقفلــة خــال الســاعات المتفــق عليهــا ،إدارة النفايات
التــي تكــون عــادة بيــن الســاعة  21:00والســاعة  .7:00يج ــب أن يتأك ــد من
مي ــر م ــن األب ــواب املقفل ــة أن األب ــواب تك ــون مقفل ــة خلفه ــم .وال يُ س ــمح بإح ــداث
ضوض ــاء يف املناط ــق املش ــركة .ك ــا يُ حظ ــر التدخ ــن والتس ــكع يف ه ــذه املناط ــق.
يج ــب الحف ــاظ ع ــى تنظي ــم املناط ــق املش ــركة.
ألس ــباب تتعل ــق بالس ــامة م ــن مخاط ــر الحري ــق ،ال يج ــوز تخزي ــن أي عن ــارص
خ ــارج مب ــاين التخزي ــن املح ــددة .ال يج ــوز تخزين أي ــة عن ــارص يف ال ــدرج او املم رات.
يجــب أن يتــم تخزيــن املــواد القابلــة لالشــتعال وف ًق ــا لقواعــد الســامة مــن
مخاط ــر الحري ــق.
املناطــق املشــركة مثــل غــرف تخزيــن املعــدات يف الخارجيــة وغــرف غســل
املالبــس وغــرف التجفيــف مخصصــة الســتخدام الســكان فقــط.
ال يجوز نرش العالمات واإلعالنات إال إذا سمحت رشكة ساتو بهذا.

الشقق

ال يجــوز إزعــاج الجيــران الســاكنين فــي الشــقق .ويجــب تجنــب الضوضــاء

وأيــة أنشــطة أخــرى مثيــرة مزعجــة ال ســيما بيــن الســاعة  22:00والس ــاعة
.7:00

ال يُ ســمح بإقامــة أي نشــاط يزعــج الجــران بشــكل مســتمر وغــر معقــول
بالتس ــبب يف الضوض ــاء واالهت ـزاز وال رائ ــح الكريه ــة أو غريه ــا م ــن أش ــكال اإلزع ــاج
األخــرى يف الشــقق أو الرشفــات أو يف أماكــن أخــرى باملبــاين .يجــب االعتنــاء
بالش ــقق جي ـدًا .ال يج ــوز تهوي ــة الش ــقق بفت ــح الب ــاب أم ــام ال ــدرج .ال يج ــوز إلق ــاء
النفاي ــات الت ــي ق ــد تس ــد و/أو تتل ــف األنابي ــب أو فتح ــات ال ــرف يف املرح ــاض أو
فتح ــات ال ــرف األخ ــرى.

الرشفات /حديقة املنزل

يج ــب ع ــى الس ــكان أيضً ــا الحف ــاظ ع ــى ترتي ــب الرشف ــات وإزال ــة الثل ــوج منه ــا
يف فص ــل الش ــتاء .وال يس ــمح بإقام ــة حف ــات الش ــواء يف الرشف ــات اال باس ــتخدام
الش ــواية الكهربائي ــة م ــع م راع ــات إج ـراءات الس ــامة والج ـران .ويج ــب وضــع

أوانــي النباتــات داخــل ســور الشــرفة .يجــب أال يتــم تخزيــن العناصــر التــي
تضــر بالبيئــة فــي الشــرفات أو غيرهــا مــن المناطــق المشــابهة .يجــب أال
يتــم إلقــاء أعقــاب الســجائر أو غيرهــا مــن العناصــر مــن الشــرفات .ال
يجــوز تركيــب الهوائيــات وأجهــزة التقــاط البــث الهوائيــة ومــا إلــى ذلــك مــا
لــم تــأذن شــركة اإلســكان بذلــك.

يجــب تغليــف النفايــات المنزليــة والنفايــات األخــرى ووضعهــا فــي حاويــة
تجميــع النفايــات .كمــا يجــب فــرز النفايــات وفقًــا للوائــح التنظيميــة ذات
الصلــة .يجــب أن يتوخــى الســكان الحــرص عنــد إزالــة النفايــات غيــر
المنزليــة (مثــل األثــاث القديــم) م ــن املبن ــى .يج ــب أن تؤخ ــذ النفاي ــات الض ــارة

بالبيئ ــة إىل نقط ــة تجمي ــع توفره ــا س ــلطات إدارة النفاي ــات.
س ــيتم تغري ــم املتس ــبب بكاف ــة التكالي ــف اإلضافي ــة املرتتب ــة ع ــى ع ــدم اتب ــاع
التعلي ــات الخاص ــة بأع ــاده تدوي ــر النفاي ــات .ع ــى س ــبيل املث ــال ت ــرك األث ــاث
القدي ــم او النفاي ــات الخط ــرة ق ــرب غرف ــة تجمي ــع النفاي ــات او ع ــدم ف ــرز القاممة
إضاف ــة اىل كاف ــة الخروق ــات األخ ــرى كالتخري ــب املتعم ــد.

وقوف السيارات

يتطلــب وقــوف الســيارات الحصــول عــى إذن مــن رشكــة اإلســكان وال يُ ســمح
ب ــه إال يف املس ــاحات املح ــددة واملمي ــزة باألعم ــدة اإلرش ــادية املخصص ــة لوق ــوف
الس ــيارات.
ال يس ــمح بوص ــول الس ــيارات الت ــي ال ل ــزوم له ــا إىل فن ــاء املب ــاين .إذا كان يتع ـذّر
تجن ــب وص ــول الس ــيارات إىل الفن ــاء يف حال ــة خاص ــة ،يج ــب الحف ــاظ ع ــى القي ــادة
برسع ــة بطيئ ــة بش ــكل خ ــاص .ال يج ــوز وق ــوف للس ــيارات يف ط ــرق الوص ــول إىل
ح ــاالت الط ــوارئ .ال ميك ــن ت ــرك املركب ــات مش ــغلة ع ــى وض ــع التباط ــؤ ب ــدون داعٍ.
يت ــم حج ــز مس ــاحات وق ــوف لس ــيارات الضي ــوف ليس ــتخدمها ضي ــوف الس ــكان
مؤق تً ــا – ولي ــس لوق ــوف س ــيارات الس ــكان املس ــتم ر .ال يج ــوز اس ــتخدام مس ــاحات
وق ــوف الس ــيارات إال للمركب ــات املرخص ــة.
يجــب أال تــرك أســاك الكهربــاء غــر املحكمــة يف منافــذ التدفئــة الخاصــة
بالســيارات.

العناية باملنسوجات

ال تج ــوز تهوي ــة الس ــجاد أو ف ــرش ال رسائ ــر أو املنس ــوجات األخ ــرى وإزال ــة الغب ــار
منه ــا إال يف املناط ــق املخصص ــة لذل ــك .وال تج ــوز تهوي ــة املالب ــس واملنس ــوجات
املنزلي ــة وغ زال ــة الغب ــار منه ــا وكذل ــك يج ــوز تجفي ــف قط ــع مالب ــس الغس ــيل
الصغ ــرة داخ ــل س ــور رشف ــة الش ــقة أو يف الحدائ ــق الخاص ــة بالش ــقة أو يف مناط ــق
معين ــة.

الحيوانات األليفة

يجــب أن تخضــع الحيوانــات األليفــة للرقابــة دامئــاً باســتخدام الزمــام عندمــا
التدخني
تك ــون خ ــارج الش ــقة أو حديق ــة ش ــقة الخاص ــة .ال يج ــوز أن تس ــبب الحيوان ــات
مين ــع التدخ ــن داخ ــل املن ــازل ويف االماك ــن او الرشف ــات املش ــركة ٬ويف أماك ــن لع ــب األليف ــة إزعا ًج ــا للس ــكان أو األش ــخاص الذي ــن يصل ــون إىل املب ــاين بغ ــرض تنفي ــذ
األطف ــال .ق ــم برم ــي اعق ــاب الس ــكائر يف االماك ــن املخصص ــة له ــا.
أع ــال مرخ ــص له ــا وال تلوي ــث املبن ــى أو الحديق ــة أو املناط ــق املش ــركة .ويج ــب
التدخ ــن ممن ــوع يف رشف ــات وباح ــة البناي ــات الخالي ــة م ــن الدخ ــان ٬ويس ــمح يف أن ال يُ س ــمح ب ــأن ت ــرك الحيوان ــات األليف ــة مخلفاته ــا ف ــوق أرضي ــة املب ــاين .يج ــب
أال ت ُــرك الحيوان ــات األليف ــة ب ــدون م راقب ــة أو يُ طل ــق رساحه ــا يف الحديق ــة أو يف
التدخ ــن فق ــط يف االناك ــن املخصص ــة لذل ــك يف حال ــة تواجده ــا يف العق ــار
مناط ــق لع ــب األطف ــال أو يف املناط ــق املحيط ــة به ــا مب ــارشة .يج ــب أن يتأك ــد
الس ــكان م ــن ع ــدم اس ــتم رار الضوض ــاء الصادرة ع ــن الحيوان ــات األليفة (مث ــل نباح
ال ــكالب) وع ــدم تس ــببها يف إزع ــاج غ ــر معق ــول للج ـران.
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تغري القواعد

إلزام السكان بتقديم إشعار

ميك ــن الجت ــاع الس ــكان الخ ــاص ببنايت ــك ان يغ ــر ه ــذه القواع ــد التنظيمي ــة او
ان يق ــوم بوض ــع قواع ــد تنظيمي ــة خاص ــة بالبناي ــة .ال يس ــمح بتع ــارض القواع ــد
الخاص ــة بالبناي ــة م ــع القوان ــن ٬امل راس ــيم او رشوط عق ــد االيث ــار ٬م ــع اش ـراط اب ــاغ
جمي ــع الس ــكان عن ــد تغي ــر القواع ــد.

يج ــب إش ــعار رشك ــة صيان ــة املبن ــى أو مدي ــر الخدم ــات يف املبن ــى ف ــور مالحظ ــة
أي عي ــوب يف املبن ــى أو الش ــقة ،مث ــل ت ــرب املي ــاه أو تل ــف األنابي ــب أو األس ــاك.
ك ــا يؤم ــل أن يُ بل ــغ الس ــكان إدارة املبن ــى كتاب ــة ب ــأي تخري ــب أو انته ــاكات تت ــم
مالحظته ــا له ــذه القواع ــد واللوائ ــح .يج ــب إع ــام مدي ــر املبن ــى ب ــأي تغي ــر أو
أع ــال إص ــاح يف الش ــقة .ويج ــب إش ــعار الج ـران قب ــل إج ـراء أي عمل قد يتس ــبب
يف ح ــدوث ضوض ــاء أو ش ــكل آخ ــر م ــن أش ــكال اإلزع ــاج ويج ــب أن تب ــذل الجه ــود يف حالة وجود شقق غري تابعة لرشكة ساتو يف البناية
م ــن املمك ــن وج ــود ش ــقق أخ ــرى ال متتلكه ــا رشك ــة س ــاتو يف البناي ــة الت ــي تس ــكن
للقي ــام مبث ــل ه ــذا العم ــل يف أي ــام األســبوع قبــل حلــول الســاعة .21:00
فيه ــا ٬يف ه ــذه الحال ــة ٬يهت ــم ش ــخص م ــا باألم ــور املتعلق ــة بالبناي ــة ٬ع ــى س ــبيل
إشعارات االنتقال
املث ــال ممث ــل عن ــا املس ــاهمة املالك ــة للبناي ــة .توج ــد معلوم ــات التواص ــل يف لوحة
ألغ ـراض اإلدارة الداخلي ــة لرشك ــة اإلس ــكان ،يج ــب إش ــعار ممث ــل رشك ــة اإلس ــكان أو اإلعالن ــات الخاص ــة بالبناي ــة ٬يف ح ــال م ــا إذا رغب ــت يف مناقش ــة بخص ــوص القواع ــد
رشك ــة صيان ــة املب ــاين إضاف ــة اىل مرك ــز الس ــكان الخ ــاص البلدي ــة دامئ ـاً باالنتق ــال إىل التنظيمي ــة ٬تحدي ــث معلوم ــات التواص ــل مع ــك او التبلي ــغ ع ــن عط ــل م ــا.
الش ــقق أو منه ــا

االنتهاكات التي تخرق هذه القواعد واللوائح التنظيمية

قــد يــؤدي انتهــاك هــذه القواعــد واللوائــح التنظيميــة يف تحمــل املســؤولية
عــن دفــع تعويضــات أو إخــاء الشــقة أو انتهــاء عقــد االســتئجار .يتســبب
النش ــاط اإلج رام ــي أو غ ــره م ــن األنش ــطة غ ــر املرشوع ــة ،مث ــل الج رائ ــم الخاص ــة
باملمتل ــكات املتعلق ــة باإلقام ــة يف املبن ــى يف اتخ ــاذ إج ـراءات بش ــأن اس ــتم رار عق ــد
اإليج ــار ،وق ــد ي ــؤدي إىل تحم ــل مس ــؤولية دف ــع تعويض ــات.
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الملحق  2جدول تقسيم المسؤوليات للمنازل المؤجرة من ساتو ()SATO

المسؤوليات التي
المسؤوليات التي
يتحملها السكان
تتحملها ساتو
ويدفع مقابل
( )SATOوتدفع
مقابل التعويض عن التعويض عن عدم
تحملها
عدم تحملها
الهياكل واألنظمة
هياكل السطح الخارجية
السطح والطبقة السفلية والطبقة الوسطى
الهياكل ذات األحمال
الواجهة الخارجية
هياكل الجدران الداخلية
تهوية الطابق السفلي
فتحات الصرف الفرنسية وآبار الصرف
الشرفات
أنظمة التدفئة واألنابيب وتكييف الهواء خارج الشقق
المفاتيح ،األقفال
صيانة القفل األصلي
شراء مفاتيح إضافية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

استخ راج مفاتيح جديدة لباب الشقة األمامي

أبواب الشقة األمامية

تشحيم المفصل والقفل األصلي

إصالح الباب وأثاث الباب األصلي
تركيب سلسلة قفل الباب أو مسمار أمان المفصل أو ثقب الباب
وصيانته

النوافذ وأبواب الشرفات الخارجية
إصالح مانع التسرب واستبداله
إصالح التجهيزات والتركيبات
استبدال زجاج النوافذ
الستائر الفينيسية ،التي يشتريها الساكن
الستائر الفينيسية ،تم توفيره بواسطة ساتو ()SATO
تركيب ألواح زجاج الشرفة وإصالحها وألواح الزجاج التي يشتريها
الساكن
تركيب ألواح زجاج الشرفة وإصالحه ،ألواح الزجاج التي توفرها
ساتو ()SATO
أبواب الشرفات الخارجية
تنظيف ألواح زجاج النوافذ والشرفة

•
•

تركيب قفل األمان العالي والصيانة اإللكترونية له

إصالح مانع التسرب واستبداله

معلومات إضافية

•
•

•
•
•
•
•
•

يمكن تقديم طلب للحصول على مفاتيح إضافية عبر اإلنترنت على
موقع www.sato.fi
ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص.
يجب تركه في الشقة بدون الحصول على أي تعويض منفصل عند إخالء
الشقة..
يجب الحصول على إذن مقدما من إدارة المبنى .ال يجوز إجراء العمل
إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص .يجب إرجاع جميع
المفاتيح دون الحصول على أي تعويض منفصل عند إخالء الشقة.

•
•

•
•
•
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ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل
متخصص .أ
يجب تركه في الشقة بدون الحصول على أي تعويض منفصل عند
إخالء الشقة.

ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل
متخصص .يجب تركه في الشقة بدون الحصول على أي تعويض
منفصل عند إخالء الشقة.
يجب الحصول على إذن مقدما من إدارة المبنى .ال يجوز إجراء العمل
إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص .يجب تركه في
الشقة بدون الحصول على أي تعويض منفصل عند إخالء الشقة.

المسؤوليات التي
المسؤوليات التي
يتحملها السكان
تتحملها ساتو
ويدفع مقابل
( )SATOوتدفع
مقابل التعويض عن التعويض عن عدم
تحملها
عدم تحملها
دران الشقة وأسطح السقف واألرضية
تنظيف الجدار والسقف وسطح األرضية
دهان الحوائط ولصق ورق الحوائط
إصالح سطح الغرفة الرطبة واستبداله
مراقبة حالة سطح الغرفة الرطبة
إصالح ألواح الساونا
طالء السقف
إصالح غطاء األرضية واستبداله
تنظيف الشرفة وإزالة الثلج منها
يف فتحة تصريف المياه بالشرفة
إصالح سطح الشرفة
تجهيزات الشقة والكبائن المثبتة
إصالح التجهيزات أو استبدالها
تركيب حاوية جهاز غسل األطباق وفكها
إصالح مقاعد الساونا أو استبدالها
التدفئة
تسريب المدفأة
ضبط المدفأة األساسي
إصالح صمام المدفأة وصيانته
تنظيف المدفأة
أنظمة التدفئة داخل األبنية
التهوية
تنظيف صمام شفط الهواء
ضبط صمام شفط الهواء وإصالحه
تنظيف مجرى التهوية
تنظيف صمام ومرشح سحب الهواء
شراء مرشحات صمام سحب هواء جديدة واستبدالها
تنظيف مرشح الشحوم بمروحة/غطاء شفاط المطبخ
شراء مرشح مروحة/غطاء شفاط المطبخ جديد وتركيبه
إصالح مروحة/غطاء شفاط المطبخ
تنظيف مرشح وحدة التهوية الخاصة بالشقة أو شراء مرشح جديد
وتركيبه
صيانة وحدة التهوية الخاصة بالشقة أو إصالحها
ضبط وحدة التهوية الخاصة بالشقة
معدات السباكة والصرف الصحي
تنظيف جهاز تهوية الصنابير
ضبط تدفق الصنبور األساسي
استبدال خرطوم ومقبض مرشة المياه
إصالح الصنابير واستبدالها
إصالح تركيبة المرحاض
إصالح جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة يشتريها
الساكن

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

معلومات إضافية

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
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ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل
متخصص.

المسؤوليات التي
المسؤوليات التي
يتحملها السكان
تتحملها ساتو
ويدفع مقابل
( )SATOوتدفع
مقابل التعويض عن التعويض عن عدم
تحملها
عدم تحملها
إصالح جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة التي
توفرها ساتو ()SATO
تركيب جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة التي
يشتريها الساكن
تركيب جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة التي
توفرها ساتو ()SATO
تركيب قابس توصيل جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس،
الماكينة التي يشتريها الساكن
تركيب صنبور جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة
التي يشتريها الساكن
تركيب صنبور جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة
التي يتم توفيرها بواسطة ساتو ()SATO
مراقبة سدادة التصريف وتنظيفها
صيانة سدادة التصريف وإصالحها
مراقبة فتحة التصريف باألرضية وتنظيفها
صيانة فتحة التصريف باألرضية وإصالحها
صيانة أنابيب السباكة والصرف الصحي وإصالحها
مراقبة ظهور تسرب بالصنبور والمرحاض
ق راءات عدادات قياس استهالك المياه الخاصة بالشقة
جهاز تسخين المياه
المعدات الكهربائية الخاصة بالشقة

•
•
•
•
•
•
•

شراء المصابيح الكهربائية ومصابيح الفلورسنت واستبدالها
شراء مشغالت مصابيح الفلورسنت واستبدالها
إصالح تركيبة اإلضاءة الثابتة وموزع تركيبة اإلضاءة
شراء وحدات المصهر واستبدالها
إصالح المقبس والمفتاح المثبتين بالجدار
تركيب تركيبة اإلضاءة المنزلية
ش راء كبل موصل الهوائي وإصالحه
تركيب هاتف إضافي وكبل بيانات وكابل هوائي وإطار/منفذ تركيب
تركيب طبق التقاط إشارة األقمار الصناعية

•
•
•

معلومات إضافية

•

ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل
متخصص.

•
•

يجب الحصول على إذن مقدما من إدارة المبنى .ال يجوز إجراء العمل
إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص.

•
•
•
•

يجب إشعار شركة الصيانة فورًا بوجود أي تسرب.
إذا طُلبت بشكل منفصل من ساتو ( .)SATOتتم قراءة عدادات
قياس استهالك المياه بواسطة السكان في بعض المباني المعينة فقط

•
•
•
•
•
•
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يجب الحصول على إذن مقدما من إدارة المبنى .ال يجوز إجراء العمل
إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص.
يجب الحصول على إذن مقدما من إدارة المبنى .ال يجوز إجراء
العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص.

المسؤوليات التي
المسؤوليات التي
يتحملها السكان
تتحملها ساتو
ويدفع مقابل
( )SATOوتدفع
مقابل التعويض عن التعويض عن عدم
عدم تحملها
تحملها
المعدات واألجهزة الخاصة بالشقة
شراء البطاريات واستبدالها
صيانة جهاز تدفئة غرفة الساونا وإصالحه
شراء حجر جهاز تدفئة غرفة الساونا واستبداله

•

إزالة الجليد من الثالجة والمجمد عند الضرورة
تنظيف الثالجة والمجمد والموقد السطحي والجزأين الداخلي
والخارجي للفرن
شراء جهاز إنذار الدخان الذي يعمل بالبطاريات
وصيانته
ش راء جهاز إنذار الدخان الذي يعمل بالطاقة الكهربائية وصيانته
إصالح الموقد السطحي والفرن والثالجة والمجمد وصيانتها
مناطق الخارجية
هياكل السطح
المناطق المزروعة
األثاث والمعدات
األسوار الخفيفة
معدات األلعاب
األسوار الثقيلة
المناطق المشتركة
المباني الخارجية
معدات  HVACوالمعدات الكهربائية ومستلزماتها
أنظمة  HVACواألنظمة الكهربائية
المعدات والمستلزمات
ملجأ الدفاع المدني
المعدات والمستلزمات القانونية
المستلزمات اإلضافية ،مثل أقراص اليود
حديقة الخاصة بالشقة

•
•

معلومات إضافية

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منطقة مخصصة لالستخدام الخاص بالساكن

•

إلغاء غطاء التأمين على المنزل أخرى

•

حمل الساكن مسؤولية تنفيذ مهام تشمل الحفاظ على النظام وإزالة
الثلوج وقص العشب داخل الحديقة الخاصة بالشقة.

إذا كان الساكن قد تسبب في ضرر الضرر الذي ال يمكن اعتباره تل فً ا عاديًا ،وسوف تفرض ساتو ( )SATOرسو ًم ا على الساكن وفقا لقائمة الرسوم المفروضة على
العمالء أو تفرض تكاليف فعلية ،تشمل المشكالت التي تغطيها مسؤولية الصيانة التي تتحملها ساتو ( .)SATOإذا كنت قد تلقيت تعليمات أكثر تفصي الً أو تعليمات
تختلف عن الجدول الوارد أعاله من ساتو ( )SATOأو ممثل ساتو ( ،)SATOيُرجى اتباع هذه التعليمات.

