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ﺑﮫ ﺧﺎﻧ ﮫ اﺟﺎره اای ﺳﺎ ﺗﺗو ))oti
“در ﺧﺎﻧﮫ اﺣﺳﺎس آراﻣش و ﻟذت ھﺳت ،ﻣﯽ ﺗوان در ﺟﺎی ﺧود ﺳﺎﮐن ﻣﺎﻧد“.
در اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺳﮑن اﺟﺎره ای ﺟدﯾدﺗﺎن ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت:
راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎ ،ﻣﺷﺎوره ھﺎ ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣﮭم و ﻣﻘررات .اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد و
آن را ھﻣراه ﺑﺎ ﻗرارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن و ﻣدارک ﻣﮭم دﯾﮕر ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ھﺎی  sato.fiو  oma.sato.fiدر اﯾﻧﺗرﻧت ﺳر ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ روزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!

ﻧﺎﺷر :ﺳﺎﺗو ) ،(SATOﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ  ،(PL 401) 401ﮐد ﭘﺳﺗﯽ  00601ھﻠﺳﯾﻧﮑﯽ ) ،(HELSINKI 00601ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن 020 334 443
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ﭘﯾوﺳت  ،1ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﺗو )(SATO
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ﭘﯾوﺳت  ،2ﺟدول ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﮕﮭداری ﻣﺳﮑن ھﺎی اﺟﺎره ای
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ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﺳﺎﺗو )(SATO
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن020 334 443 :
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر :از روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ از ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌد از ظﮭر و
روزھﺎی ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  9ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  4ﺑﻌد از ظﮭرasiakaspalvelu@sato.fi ،
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت ﭼت  sato.fiھم ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
 OmaSATOرا ﺑﺧﺷﯽ از زﻧدﮔﯽ ﺧود ﮐﻧﯾدoma.sato.fi :
در  OmaSATOﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺟﻣﻠﮫ:
 اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗ رارداد و ﭘرداﺧت ﺧود را ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد در ﻣورد ﻋﯾب و اﯾ راد اطﻼع دھﯾد اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود را ﺑﺧواﻧﯾد -ﺑ رای ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﻣﺎ ﭘﯾﻐﺎم ﺑﻔرﺳﺗﯾد
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 .1ﭘرﺳش ھھﺎی ﻣﻣﺗداول ﺷ ﺧ ص ﻧﻘ ل ﻣﻣﮑ ﺎن ﮐ ﻧﻧﻧ ده
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﻠﯾدھﺎ را ﺑﮕﯾرم؟

آﯾﺎ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧم؟

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘس از ﺳﺎﻋت  12ظﮭر روزی ﮐﮫ ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﻠﯾدھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾدﺗﺎن را از ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ) (huoltoyhtiöدرﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ روز
آﻏﺎز ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﺑﺎ آﺧر ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روز ﺗﻌطﯾل اداری
ﻣﺻﺎدف ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﮐﻠﯾدھﺎی ﺧود را در روز اداری ﺑﻌدی درﯾﺎﻓت
ﺧواھﯾد ﻧﻣود.

ﺑﻠﮫ ،ﺑر اﺳﺎس ﺷ راﯾط ذﮐر ﺷده در ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ،ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺗﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھم ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن را
درﺑرﮔﯾرد و ھم ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت را .ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن ﻣواردی ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﺳﺎرﺗﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯾﺎﻓﺗد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺟﺑور
ﺑﮫ ﺟﺑ ران ﺧﺳﺎرت ﻣﺳﮑن ﮔردد ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺧﺳﺎرت ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد
را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﮐﻠﯾدھﺎ را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣ ﺎ ً از ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻗﺑﻠﯽ ﻧﮕﯾرﯾد و آﻧﮭﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر
ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻌدی ﻗ رار ﻧدھﯾد ،ﭼ را ﮐﮫ ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾدھﺎ را ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﮔر ﮐﻠﯾد ﺑﮫ ﺛﺑت
ﻧرﺳد ،ﺑﺎﺑت ﻓﻘدان ﮐﻠﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﻣرﺑوطﮫ را اﺧذ ﺧواھد ﻧﻣود.

ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود از ﯾﮏ ﺷرﮐت
ﺑﯾﻣﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑ رای ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﮐﻠﯾدھﺎ ﻣ راﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،اﯾﻧﮭﺎ را ھﻣ راه
ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:

آﯾﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﺑرق ﺟزو ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ اﺳت؟
ﺧﯾر ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺟداﮔﺎﻧﮫ در ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ذﮐر
ﺷده ﺑﺎﺷد.

 -ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻣﯽ )ﻣﺛ ﻼً ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮔذرﻧﺎﻣﮫ(

ﭘﯾش از ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ،ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷرﮐت
ﺑرق ﻗ رارداد ﺑﺑﻧدﯾد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ھﻣﺎن روز ﻧﻘل ﻣﮑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن ﻧور
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﯾﺧﭼﺎل ﺗﺎن ﮐﺎر ﮐﻧد.

 ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن اﻣﺿﺎء ﺷده -رﺳﯾد ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ودﯾﻌﮫ )(vakuusmaksu
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ﻣﺎﺷﯾن ﺧود را در ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭘﺎرک ﮐﻧم؟
ﻣﺣل ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﯾﺎ از ﺷرﮐت ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ رزرو ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﻗﯾﻣت ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺑر
اﺳﺎس اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺣل ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺷﺎﻣل ﭘرﯾز ﺑرق ﺑ رای ﮔرم ﮐردن
ﻣﺎﺷﯾن ھم ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف ﺳرد اﺳت،
ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .در ﺑرﺧﯽ ﻣﮑﺎن ھﺎ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ ،ﻣﻘدار ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺣل ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ از ﺗﻌداد ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻋرﺿﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
در ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺣل ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ درﯾﺎﻓت ﻧﻣود،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد در ﺻف رزرو ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻣﻧﺗظر ﻧوﺑت ﻣﺎﻧد.

آﯾﺎ ﻣﺑﻠﻎ آب ﺟزو ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ اﺳت؟
ﺧﯾر ﻧﯾﺳت ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ در ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﺗﺎن طور دﯾﮕری
ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺑﻠﻎ آب را در ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﺗﺎن
ﺑﺑﯾﻧﯾد.
آﯾﺎ ﻣﺑﻠﻎ اﺷﺗراک اﯾﻧﺗرﻧت ﺟزو ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ اﺳت؟
ﻣﻌﻣوﻻً ﭼﻧﯾن اﺳت .در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺳﮑن ﺟدﯾدﺗﺎن ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑ رای ﻧﺻب ﺧط ﭘر ﺳرﻋت اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺎ ﭘﮭﻧﺎی ﺑﺎﻧد ﺗﻠﯾﺎ
) (Teliaوﺟود دارد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎﮐن ﺳﺎﺗو ) (SATOﺧط
اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﺳرﻋت  10/10ﻣﮕﺎ ﺑﺎﯾت در ﺛﺎﻧﯾﮫ را ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن در
اﺧﺗﯾﺎر ﺧواھﯾد داﺷت و ﺧطوط اﯾﻧﺗرﻧت ﭘر ﺳرﻋت ﺗر را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺑﺎ ﻗﯾﻣت وﯾژه از ﺗﻠﯾﺎ ) (Teliaدرﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑ رای اﺳﺗﻔﺎده از
ﺧط ﭘر ﺳرﻋت اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺎ ﭘﮭﻧﺎی ﺑﺎﻧد ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﺗﻠﯾﺎ
) (Teliaﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻣﮑﺎن ھﺎی ﭘﺎرک ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑ رای ﭘﺎرک ﻣوﻗت ﺧودروھﺎی ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن
ﺳﺎﮐﻧﯾن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ﺧﯾﻠﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ ﺷرﮐت ﻧظﺎرت ﺑر
ﭘﺎرک ﺧودروھﺎ ﺑر ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ھﺎ ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﺎرک ﮐردن اﺷﺗﺑﺎه
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺑﻠﻎ ﺟرﯾﻣﮫ ﺧطﺎی ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

اﯾﻧﺗرﻧت راﯾﮕﺎن ﺗﻠﯾﺎ ) (Teliaدر ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺎره ای ﺳﺎﺗو
) (SATO VuokraKotiوﺟود ﻧدارد .ﺑ رای اطﻼع از اﯾن ﮐﮫ در
ﻣورد ﻣﺳﮑن ﺷﻣﺎ وﺿﻌﯾت ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
 sato.fiﻣ راﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﺗﻠﯾﺎ )(Telia
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ھرﮔز و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺧود را ﺣﺗﯽ ﺑ رای زﻣﺎﻧﯽ ﻣوﻗت در راه
ھﺎی اﻣداد ﭘﺎرک ﻧﮑﻧﯾد .راه ھﺎی اﻣداد در ﺗﺎﺑﻠوھﺎی راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣوﺟود
در ﺣﯾﺎط ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﺷده اﻧد.
ﺧﺎﻧﮫ ﻣن ﻋﯾب ﯾﺎ ﮐﻣﺑود دارد ،از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟
در ﻣورد ﺗﻌﻣﯾ رات ﻓوری ،ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس آن را در
 sato.fiاز ﺻﻔﺣﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧودﺗﺎن و از ﺗﺎﺑﻠو اﻋﻼﻧﺎت
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺳﮑن ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .در ﻣورد ﻋﯾب ھﺎ و اﺷﮑﺎﻻت
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت  ،OmaSATOﺑﮫ طور اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرم اﻋﻼن ﻋﯾب ھﺎ و اﺷﮑﺎﻻت در  sato.fiﯾﺎ از
طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﺑ رای رﺳﯾدﮔﯽ و ﻣ راﻗﺑت از
ﻣﺳﮑن و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اطﻼع دھﯾد .در ﺑﻌﺿﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ در ﺗﺎﺑﻠو
اﻋﻼﻧﺎت ﮐد  QRﺑ رای اﻋﻼم ﻋﯾب ھﺎ و اﺷﮑﺎﻻت وﺟود دارد .ﺑﮫ
اﻋﻼم ﻋﯾب ھﺎ و اﺷﮑﺎﻻت در روزھﺎی اداری در ﻣدت ﯾﮏ روز و
ﺑﮫ اﻋﻼم ﻋﯾب ھﺎ و اﺷﮑﺎﻻت ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ در ﻣدت دو روز ﭘﺎﺳﺦ
داده ﻣﯽ ﺷود.

اﻋﻼم ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ) (muuttoilmoitusرا ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟
اﻋﻼم رﺳﻣﯽ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﭘس از ﻧﻘل ﻣﮑﺎن
ﺑﮫ اداره اطﻼﻋﺎت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ و ﻧﻔوس )Digi- ja väeﬆötieto-
 (viraﬆoاﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻋﻼم ﻧﻘل ﻣﮑﺎن را در اﯾﻧﺗرﻧت
ﯾﺎ در اداره ﭘﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرم ﻣوﺟود در اداره اطﻼﻋﺎت
دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ و ﻧﻔوس اﻧﺟﺎم دھﯾد.
اﻋﻼم ﺗﻐﯾﯾر آدرس ) (osoitteenmuutosرا ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟
ﺗﻐﯾﯾر آدرس و ﻗ رارداد ارﺳﺎل ﭘﺳت ھﺎی وارد ﺷده ﺑﮫ آدرس ﻗﺑﻠﯽ
ﺗﺎن ﺑﮫ آدرس ﺟدﯾدﺗﺎن را در اداره ﭘﺳت اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﭘﺳت ھﺎی وارد
ﺷده ﺑﮫ آدرس ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺎن ﺗﺎ ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن ﺑﮫ آدرس
ﺟدﯾدﺗﺎن ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺗﻐﯾﯾر
آدرس را از ﻣرﮐز ﺛﺑت ﻧﻔوس درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺧود را ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﻣﺟﻼت ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ،ﺷرﮐت
ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ،ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎ زﻧﺟﯾره ای )راﺑطﮫ ﻣﺷﺗری داﺋم،
 ، (kanta-asiakkuusﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ  ،اﻧﺟﻣن ھﺎ و ﻏﯾره اطﻼع دھﯾد.

از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﻣﮏ و اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﯾﺎﻓت ﻧﻣود؟
ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﯾب ھﺎ و
اﺷﮑﺎﻻت ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ و اﻣﺎﮐن ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺳﮑن ﺗﺎن و ﻧﯾز
در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻠﯾد ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .رﺋﯾس ﺧدﻣﺎت
ﺳﺎﺗو ) (SATOﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری
ﺳﺎﮐﻧﯾن ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ و ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .اطﻼﻋﺎت
در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﺑﮭﺎ و راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟری را
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﺳﺎﺗو ) (SATOدرﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻧﺎم ﺧود را ﺑر روی در در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑزﻧم؟
ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم را در ﺗﺎﺑﻠو ﻧﺎم ﺳﺎﮐﻧﯾن
راه ﭘﻠﮫ و در ﻣﺳﮑن ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﮑن را
ﺑﮫ ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اطﻼع دھﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم در
ﺗﺎﺑﻠو ﻧﺎم ﺳﺎﮐﻧﯾن راه ﭘﻠﮫ و در ﻣﺳﮑن ﺷﻣﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد .اطﻼع ﻧﻘل
ﻣﮑﺎن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از  sato.fiدرﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﻏﻠب اوﻗﺎت ﻣﯽ
ﺗوان اطﻼع ﻧﻘل ﻣﮑﺎن را در ﺻﻔﺣﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﯾز اﻧﺟﺎم داد.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﯾد در ﺑﺎره ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﮐﮫ دارﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣ راﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ،ﻧﺧﺳت ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﺳﺎﺗو )(SATO
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ھﻣﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس ،راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎ و ﻓرم ھﺎی
ﻣورد ﻧﯾﺎز و ﻧﯾز اﻣﺗﯾﺎزات ارﺑﺎب رﺟوﻋﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در
 sato.fiﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ  OmaSATOھم در
آدرس  sato.fi/omasatoآﺷﻧﺎ ﺷوﯾد.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان در ﺧﺎﻧﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾد؟
ﺧﯾر ،ﻧﻣﯽ ﺗوان .ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن در ﺷ راﯾط ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﺷﻣﺎ
ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﺷده اﺳت .اﻣﺎﮐن ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ
ھم ﺑدون دود ھﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗوان در آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل دﺧﺎﻧﯾﺎت ﻧﻣود.
ﺷﺧص ﺳﯾﮕﺎری ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﺎر دﻗت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻣﺣل اﺳﺗﻌﻣﺎل
دﺧﺎﻧﯾﺎت و در ﺑﺎﻟﮑن ھم دود ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑن ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺟرﯾﺎن ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد و
از طرﯾﻖ ﭘﻧﺟره ھﺎ ﺑﺎ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻧرود.

ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾدﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم!
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در اﯾﻧﺟﺎ ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت و راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎی
ﺳﮑوﻧت وﺟود دارد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ﻗ رارداد اﺟﺎره
ﻣﺳﮑن راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎی دﻗﯾﻖ ﺗر ﯾﺎ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷده ،در
وھﻠﮫ ﻧﺧﺳت آﻧﮭﺎ را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﺋﯾد.

در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف آراوا ) ،(aravataloﮔروه ﮐﺎر
ﺳﺎﮐﻧﯾن ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود را ﺑ رای ھﺳﺗﮫ ھﻣﮑﺎری ﺳ راﺳری اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن وظﺎﯾف ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﻣدﯾرﯾت ﻣﺷﺗرک ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗ رار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﮭم ﺗرﯾن اﯾن وظﺎﯾف ﮔ زارش در ﻣورد
ﺗﻌرﯾف و ﺗﻌﯾﯾن اﺟﺎره اﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ در
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن آراوا ) (aravataloزﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت
ارﺑﺎب رﺟوع ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﻣوﺿوع را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾم.

اطﻼﻋﺎت ارﺑﺎب رﺟوع

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل
از ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎت ارﺑﺎب رﺟوع اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در آن
اطﻼﻋﺎت ارﺑﺎب رﺟوع و اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ھﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده )ﺗﻠﻔن ھﺎ،
ﭘﺳت ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﭘرﺳش ھﺎ( ﺗوﺳط ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﻘﯾم
ﻣﺳﮑن را ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ارﺑﺎب رﺟوع در ھﻧﮕﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺳﮑن داده اﺳت ،ﺿﺑط ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن

ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن را ﻣﯽ ﺗوان از اداره ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﻼ ) (Kelaﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣود .در آدرس  kela.fiاز ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺳﺎﺑﮕری
وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ،اﺣﺗﻣﺎل اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﯾﺎ ﺧﯾر را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﺑ رای ﮐﺳب اطﻼﻋت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎت ارﺑﺎب رﺟوع
ﻣﺎ ﺑﮫ  sato.fiﻗﺳﻣت اﻣﻧﯾت داده ھﺎ و ﺷ راﯾط اﺳﺗﻔﺎده )tietoturva
 (ja käyttöehdotﻣ راﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ارﺑﺎب رﺟوع ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت در ھﻧﮕﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﯾﺎ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ،ﭘﯾوﺳت ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﮑوﻧت ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻼ ) (Kelaارﺳﺎل ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﮐﻼ
) (Kelaاطﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎﺗو
) (SATOدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن،
اطﻼﻋﺎت ھزﯾﻧﮫ ﺳﮑوﻧت و اطﻼﻋﺎت ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ﺟﮭت
ﭘرداﺧت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣؤﺟر.

ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ
ﺧدﻣﺎت ﻧﺻب ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ را ھﻣﯾﺷﮫ از ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺣرﻓﮫ
اش اﯾن اﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﺗو )SATO-
 (kotiﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،دری را ﮐﮫ در اﺻل ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺟﮭﯾ زات
آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺑوده را دوﺑﺎره در ﺟﺎی ﺧود ﻧﺻب ﻧﻣﺎﺋﯾد .در را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
در ﻣدت ﺳﮑوﻧت ﺧود ﻣﺛ ﻼً در اﻧﺑﺎر اﺷﯾﺎی ﻣﻧﻘول ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﺟﻠﺳﺎت ﺳﺎﮐﻧﯾن

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﯾن

ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑ رای ﮐﺳب اطﻼع در ﻣورد ﺟﻠﺳﺎت ﺳﺎﮐﻧﯾن ﮐﮫ روﯾدادی
ﺷﺎد و راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  OmaSATOاﺳت .ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺑری و
ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎ را ھم دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﺎد و راﯾﮕﺎن ﺑ رای ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در  sato.fiدرﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﻣﺎ در
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺟﺎزی را ﻧﯾز در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!

ھﻣﮑﺎری ﺳﺎﮐﻧﯾن

آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾد در اﻣور ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﻧزل ﺧود ھﻣ راه ﺑﺎﺷﯾد؟ از
رﺋﯾس ﺧدﻣﺎت ﺳؤال ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﮔروه ﮐﺎر ﺳﺎﮐﻧﯾن
) (asukastoimikuntaوﺟود دارد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ
اﺳت ،ﺧودﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﮐﺎر را و ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی اﺧﺗﯾﺎری
ﺳﺎﮐﻧﯾن را آﻏﺎز ﻧﻣﺎﺋﯾد .در ﺻورت ﻟزوم از رﺋﯾس ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﺋﯾد.

آراﻣش زﻧدﮔﯽ
Z

ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت  22-07در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آراﻣش ﺷﺑﺎﻧﮫ اﺣﺗ رام
ﮔذاﺷت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻗ رار اﺳت ﺟﺷﻧﯽ ﺑرﮔ زار ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﮐﺎر
دﯾﮕری اﻧﺟﺎم دھﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب اﯾﺟﺎد ﺻدای اﺿﺎﻓﮫ
ﮔردد ،ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺳر وﻗت ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن اطﻼع
دھﯾد .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن اطﻼﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ دھﯾد ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﯾش از ﺣد ﺑ رای ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣ زاﺣﻣت اﯾﺟﺎد
ﻧﮑﻧﯾد.
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زﻧدﮔﯽ روزﻣره ھﻣﯾﺷﮫ آﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﭘﯾش ﻧﻣﯽ رود و
ﻣﻣﮑن اﺳت از ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺻداﯾﯽ ﺷﻧﯾده ﺷود ﮐﮫ ﻣ زاﺣم زﻧدﮔﯽ
ﮔردد .ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ در اﯾن ﻣورد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺛ ﻼً ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﯾﺎ ﺻدای ﻓﯾﻠم از دﯾوار
ﻋﺑور ﮐﻧد و در آﻧطرف دﯾوار ﺷﻧﯾده ﺷود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ
ﻋﻠﯾرﻏم ﺻﺣﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﮐرده اﯾد رﻓﺗﺎر ﺧود را ﺗﻌﯾﯾر ﻧﻣﯽ
دھد و ﺑ رای زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻣدام ﻣ زاﺣﻣت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ ﺳﺎﺗو
) (SATOﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

Z
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ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎط

اﻣن ﺑﺎﺷد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی آوﯾ زان ﻧﻣودن ﺑﮫ دﯾوار را ﻣﯽ ﺗوان
از ﺟﻣﻠﮫ از ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﻟوازم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣود .ﺧوب
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی وﺳﺎﯾل و ﻣﺑﻠﻣﺎن ﻣﻧزل ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف ﭘوﺷش
ﻣوﮐﺗﯽ ) (huopatassuﭼﺳﺑﺎﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ از اﺛ رات ﻓﺷﺎر وﺳﺎﯾل و
ﻣﺑﻠﻣﺎن ﻣﻧزل ﺑر روی ﮐف و رﻧﮓ اﻓﺗﺎدن و ﺧ راش اﻓﺗﺎدن ﺳطﺢ ﮐف
ﻣﻧزل ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.

ھﻣﮑﺎری ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در ﺣﯾﺎط ﻣﺷﺗرک و در ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺣﯾﺎط اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔردد دﯾده ﻣﯽ ﺷود .در ﻓﺻول ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎل
ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣﯾط زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑ رای ﻟذت ﺧود و ﺳﺎﮐﻧﯾن
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن زﯾﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣ راﻗﺑت ﻣرﺗب و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﺷده از ﺣﯾﺎط و ﮐﺎرھﺎی رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ آن وظﯾﻔﮫ ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺳت ،ﮐﺎرھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ در ﺣﯾﺎط وﺟود دارد.

ﭘرده ﮐرﮐره ھﺎ

اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎط ھم ﺗﺄﺛﯾر و ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﻟذت ﺑﺧش ﺑودن آن دارد.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺎرک
ﮐردن ﻣﺎﺷﯾن را رﻋﺎﯾت ﻧﻣوده و ھﻧﮕﺎم راﻧﻧدﮔﯽ در ﺣواﺷﯽ ﺣﯾﺎط
ﻣ راﻗﺑت وﯾژه ای ﺑﮫ ﺧرج دھﯾد.

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺧرج ﺧودﺗﺎن و ﺑدون ﮔرﻓﺗن اﺟﺎزه ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﭘرده ﮐرﮐره
ﻧﺻب ﻧﻣﺎﺋﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد
ﭘرده ﮐرﮐره ھﺎ را ﺑدون درﯾﺎﻓت ﻏ راﻣت در ﺟﺎی ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕذارﯾد.

ﻗﻔل اﻣﻧﯾﺗﯽ و روزﻧﮫ دﯾد در ورودی ﻣﻧزل

ﻧوﺑت ﺳوﻧﺎ

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑدون ﮔرﻓﺗن اﺟﺎزه ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻗﻔل اﻣﻧﯾﺗﯽ و روزﻧﮫ دﯾد در
درب ورودی ﻣﻧزل ﺧود ﻧﺻب ﻧﻣﺎﺋﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧزل ﺧود ﻧﻘل
ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻗﻔل اﻣﻧﯾﺗﯽ را در ﺟﺎی ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕذارﯾد و
ھﻣﮫ ﮐﻠﯾدھﺎ را ﺑرﮔرداﻧﯾد .ﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻧﺻب ﻗﻔل اﻣﻧﯾﺗﯽ و روزﻧﮫ دﯾد
در را ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧوﺑت ﺧود را در ﺳوﻧﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﺎن از ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ
ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن رزرو ﮐﻧﯾد .در ﺑﻌﺿﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ ﺳﯾﺳﺗم رزرو
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟود دارد و در ﺑﻌﺿﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ رزرو را ﻣﯽ
ﺗوان از طرﯾﻖ  OmaSATOاﻧﺟﺎم داد .اﺷﺧﺎص زﯾﺎدی از ﺳوﻧﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن اﺳﺗﻔﺎده از زﯾ راﻧداز در ﺳوﻧﺎ ﻗﺎﺑل
ﺗوﺻﯾﮫ اﺳت .ﺳوﻧﺎ و ﻣﺣوطﮫ دوش را ﺑ رای اﺳﺗﻔﺎده ﺷﺧص ﺑﻌدی
ﭘﺎﮐﯾزه ﻧﮕﮭدارﯾد.

ﺑرﮔرداﻧدن ودﯾﻌﮫ ﭘس از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﮑوﻧت
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘس از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﮑوﻧت داﺋم ،ﻣﺑﻠﻎ ودﯾﻌﮫ ﺧود را ﭘس
ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑدون اﯾﺟﺎد ﻣ زاﺣﻣت زﻧدﮔﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد و
اﺟﺎره ﺑﮭﺎ را ﺳر وﻗت ﭘرداﺧت ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻣﺑﻠﻎ ودﯾﻌﮫ
ﺷﻣﺎ را ﭘس ﺑدھﯾم .ﺑ رای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و درﯾﺎﻓت ﻓرم ﺑرﮔرداﻧدن
ودﯾﻌﮫ ﺑﮫ  sato.fiﻣ راﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺑرﮔرداﻧدن ﻣﺑﻠﻎ ودﯾﻌﮫ را در ﻋرض ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم.

در ﺧﯾﻠﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ ﻧوﺑت ﺳوﻧﺎی ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﮐﻧﯾن ھم وﺟود
دارد ،ﻣﺛ ﻼً “ “lenkkisaunaﮐﮫ ﺑﺎﺑت اﺳﺗﻔﺎده از آن ﻣﺑﻠﻎ ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ای اﺧذ ﻧﻣﯽ ﮔردد.

دﮐوراﺳﯾون و ﭼﺳﺑﺎﻧدن و ﻧﺻب ﮐردن ﺑﮫ دﯾوار
اﺳﺗﯾل دﮐوراﺳﯾون ﺧود را ﺧودﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد ،وﻟﯽ
ﺧوب اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم دﮐوراﺳﯾون ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣ راﻗﺑت از ﻣﺳﮑن را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .در ھﻧﮕﺎم
ﭼﺳﺑﺎﻧدن و ﻧﺻب ﮐردن ﺑﮫ دﯾوار ﻣواد ﻣﺗﻔﺎوت دﯾوار را در ﻧظر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﭼﺳﺑﺎﻧدن و ﻧﺻب ﮐردن ﺑﮫ دﯾوار ﺧوب و

ﺗﻌﻣﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺧودﺗﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺧود
را رﻧﮓ ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺳﺎﺗو )(SATO
ﻣﺟﻣوﻋﮫ رﻧﮓ ﮐردن ﻣﺳﮑن را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ رﻧﮓ ﮐردن ﻣﺳﮑن ﺷﺎﻣل رﻧﮓ
و ﻟوازم رﻧﮓ ﮐردن ﻣﺳﮑن ﻣﯽ ﺷود .رﻧﮓ را
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻟﯾﺳت ﺳﺎﺗو )(SATOmalliﬆo
اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑ رای ﮐﺳب اطﻼﻋت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺗﻌﻣﯾ راﺗﯽ
ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد ،راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎی ﻣﻔﯾد
ﺑ رای رﻧﮓ ﮐردن ﻣﺳﮑن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﻔﺎرش
ﻣﺟﻣوﻋﮫ رﻧﮓ ﮐردن ﻣﺳﮑن ،ﺑﮫ آدرس
 sato.fi/omatoimiremonttiﻣ راﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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ﺑﻣﺎ ﺑﮕوﺋﯾد ﺣﺎﻟﺗﺎن و وﺿﻌﯾت ﺗﺎن ﭼطور اﺳت!
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻣؤﺟر ﺧوﺑﯽ ﺑ رای ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﯾم و زﻧدﮔﯽ و ﺳﮑوﻧت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺗﺄﺟر را ﺑ رای ﻧﺳل ھﺎی ﺑﻌدی ﭘﯾﺷرﻓت و ارﺗﻘﺎء
دھﯾم .ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﺣﺎل و وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت .در ھﻧﮕﺎم ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﺗو
) (SATOkotiاز ﻣﺎ ﭘرﺳش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﻧﻣود .اﯾن ﭘرﺳش ھﺎ را ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ
ﺑﮫ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﻣﺎ .اﮔر ھر ﮐدام از اﯾن راه ھﺎی ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯾدا ﮐرد ،ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺗﻣﺎﺳﻣﺎن را ﺑﺎ
ھم اداﻣﮫ دھﯾم!
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑﺎﻻی ﺳن  18ﺳﺎﻟﻣﺎن ﺑ رای ﺷرﮐت در ﺳﺎﺗو ﭘوﻟس ) (SATO Pulssiﮐﮫ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﺳﺎﺗو ) (SATOاﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺧوش آﻣد ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم .در ﺳﺎﺗو ﭘوﻟس ) (SATO Pulssiﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧظر ﺧود را در ﻣورد ﭘﯾﺷﺑرد و
ارﺗﻘﺎء اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺣﯾط ﺧﺎﻧﮫ و ﺧدﻣﺎت ﺳﮑوﻧت اظﮭﺎر ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ﮐردن ﺑﮫ ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ،از طرﯾﻖ ﺻﻔﺣﺎت ﻣﺎ در ﻓﯾﺳﺑوک ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼت ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ آدرس  asiakaspalvelu@sato.fiو ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘﯾﻐﺎم ﺑﮫ  OmaSATOﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد
و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و اﻧﺗﻘﺎدات ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد.
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ﻣﺣﯾط
ﭼﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺳﺎﺧت ﻣﺳﮑن ھﺎﯾﻣﺎن و ﭼﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ط راﺣﯽ و
اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ،ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﯾطﯽ را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗ رار ﻣﯽ دھﯾم.
ﺑ رای ﻣﺎ ﺑﮭﺑود ﺑﺎزدھﯽ و ﮐﺎ راﺋﯽ اﻧرژی در ﻣﺳﮑن ھﺎﯾﻣﺎن ،ﮐﺎھش
ﻣﺻرف آب و ارﺗﻘﺎء اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓت در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎﯾﻣﺎن ﻣﮭم
اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ھم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی رﺳﯾدﮔﯽ و ﻧﮕﮭداری و
ھم زاﯾدات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﮑوﻧت را ﭘﺎﺋﯾن ﺑﯾﺎورﯾم.
در ﺻﻔﺣﺎت  15و  16راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣﺻرف اﻧرژی و آب در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ
ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣﺎ در  sato.fiآﺷﻧﺎ ﺷوﯾد.
در رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﮑﯾﮏ و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ،
ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ اﺗﺎق زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ،رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺑ رای
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺳب ﺧدﻣﺎت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ را ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗ رار ﻣﯽ دھﯾم .در ﺻﻔﺣﺎت  17و  18اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ،
راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑ رای ﺗﻔﮑﯾﮏ و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑ رای ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﺷﻣﺎ وﺟود دارد.
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اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣل رﺧﺗﺷوﯾﯽ و اﺗﺎق ﺧﺷﮏ ﮐردن رﺧت ھﺎی ﺷﺳﺗﮫ ﺷده

ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺷﺗرک
ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺧود را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
راﺣﺗﯽ از از ﻋﻼﻣت ھﺎی ﻋﮑس داری ﮐﮫ ﺑر روی درھﺎ ﻧﺻب ﺷده
ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺷﺗرک را ﭘﺎﮐﯾزه ﻧﮕﮫ دارﯾد و ﭘس از
اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎﺗو
) ،(SATOھﻣﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑدون دود ھﺳﺗﻧد و اﺳﺗﻌﻣﺎل
دﺧﺎﻧﯾﺎت در آﻧﮭﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت.

اﺗﺎق ﮐﻠوب
ﻣﻌﻣوﻻً در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎﺗو )(SATO
اﺗﺎق ﮐﻠوب وﺟود دارد ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯽ
ﺗوان از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣﻠﯽ ﺑ رای وﻗت
ﮔذ راﻧدن ،ﻣﺣﻠﯽ ﺑ رای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی
ﻣﺷﺗرک و ﯾﺎ ﻣﺛ ﻼً ﺑ رای ﺑرﮔ زاری ﺟﺷن
ﺗوﻟد ﮐودﮐﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﻣﻘررات و دﮐوراﺳﯾون اﺗﺎق ﮐﻠوب ﻣﻌﻣوﻻً
ﺑر ﻋﮭده ﮔروه ﮐﺎر ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑ رای
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﮔروه ﮐﺎر ﺳﺎﮐﻧﯾن ﯾﺎ ﺑﺎ
رﺋﯾس ﺧدﻣﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

راه ﭘﻠﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
اﻣﻧﯾت آﺗش ﺳوزی ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
اﺳت .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل در راه ﭘﻠﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﺎ
در راه ھﺎی دﯾﮕر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﺎن ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ
وﺳﯾﻠﮫ ای ،ﺣﺗﯽ ﭘﺎدری ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﮐودک
ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد .ﻧﮕﮭداری ﺣﻠﻘﮫ ﯾﺎ ﺗﺎج ﮔل
روی در ورودی ﻣﻧزل ﻣﺟﺎز اﺳت.

رﺧﺗﺷوﯾﯽ و
اﺗﺎق ﺧﺷﮏ
ﮐردن رﺧت
ھﺎی ﺷﺳﺗﮫ
در ﺧﯾﻠﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ رﺧﺗﺷوﯾﯽ و اﺗﺎق
ﺧﺷﮏ ﮐردن رﺧت ھﺎی ﺷﺳﺗﮫ وﺟود دارد
و اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑ رای ﺳﺎﮐﻧﯾن راﯾﮕﺎن
اﺳت .راھﻧﻣﺎی ﭼﮕوﻧﮕﯽ رزرو وﻗت و
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ در
رﺧﺗﺷوﯾﯽ و اﺗﺎق ﺧﺷﮏ ﮐردن رﺧت ھﺎی
ﺷﺳﺗﮫ و ﯾﺎ در ﺗﺎﺑﻠوی اﻋﻼﻧﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
وﺟود دارد .در رﺧﺗﺷوﯾﯽ ﻓرش ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﺷﺳت ،ﭼ را ﮐﮫ ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ھﺎ و دﺳﺗﮕﺎه
ھﺎی ﺧﺷﮏ ﮐن ﺗﺣﻣل وزن ﻓرش ھﺎی
ﺧﯾس را ﻧدارﻧد.

اﻧﺑﺎر ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ
ﮐودﮐﺎن
ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﮐودﮐﺎن را در ﻣﺣل وﯾژه ای ﮐﮫ
ﺑ رای اﯾن ﮐﺎر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻧﮕﮭداری
ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﮔر اﻧﺑﺎر ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﮐودﮐﺎن را ﭘﯾدا
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،از ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺳؤال ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺣل اﻣن ﺑ رای ﻧﮕﮭداری
ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐﺟﺎﺳت.
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اﻧﺑﺎر وﺳﺎﯾل
ﻣﻧﻘول
از اﻧﺑﺎر وﺳﺎﯾل ﻣﻧﻘول ﻣﯽ ﺗ وان از ﺟﻣﻠﮫ
ﺑ رای ﻧﮕﮭداری ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻓﺻﻠﯽ و ﭼﻣدان
ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود .ﺑﮭﺗر اﺳت از
ﻧﮕﮭداری وﺳﺎﯾل ارزﺷﻣﻧد در اﻧﺑﺎر ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت دزدھﺎ را ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ﺑﯾﺎﻧدازد اﺟﺗﻧﺎب
ﮐرد .ﻣﯽ ﺗ وان ﺑﺎ ﻗﻔل ﮐردن در اﻧﺑﺎر ﺑوﺳﯾﻠﮫ
ﯾﮏ ﻗﻔل ﻣﺣﮑم و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘوﺷﺷﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻊ دﯾد ﻣﯽ ﺷود ،از ﺑﮫ ﺳرﻗت رﻓﺗن اﻧﺑﺎر
ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣود .ﺑﮫ دﻟﯾل اﻣﻧﯾت آﺗش ﺳوزی،
در اﻧﺑﺎرھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزھﺎی ﻗﺎﺑل
اﺷﺗﻌﺎل و ﯾﺎ ﻣ واد ﻗﺎﺑل اﻧﻔﺟﺎر ﻧﮕﮭداری
ﻧﻣود .در اﻧﺑﺎر ﺧود ﻣﯽ ﺗ وان ﺣداﮐﺛر ﭼﮭﺎر
ﻻﺳﺗﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﻧﮕﮭداری ﮐرد.

ﻣﺣل زﺑﺎﻟﮫ
ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ ﻣﺣل زﺑﺎﻟﮫ ﺑر روی آراﻣش و
رﺿﺎﯾت ﺑﺧش ﺑودن ﮐل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ
ﮔذارد .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ
در ظرف ھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺧودﺷﺎن اﻧداﺧﺗﮫ
ﺷوﻧد و ﮐف اﺗﺎق ﻣﺣل زﺑﺎﻟﮫ ﭘﺎﮐﯾزه
ﻧﮕﮭداری ﮔردد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﮭﺗر اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز ﺑ رای اﺳﺗﻔﺎده
ﺧردﻣﻧداﻧﮫ از ﻣﺣل زﺑﺎﻟﮫ آﻣوزش داده ﺷود.
در ﺻﻔﺣﺎت  17و  ،18راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎﯾﯽ
ﺑ رای اﺳﺗﻔﺎده از اﺗﺎق ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ وﺟود دارد.

 .3ﻣ ﻘ ررات ﻋ ﻣ ووﻣ ﯽ
ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﯾم
وﺿﻌﯾت و آراﻣش و رﺿﺎﯾت ﺑﺧش ﺑودن ﺧﺎﻧﮫ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺳﮑن
ﺷﻣﺎ ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣ راﻗﺑت و رﺳﯾدﮔﯽ ﺷﻣﺎ دارد و ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ
ﻣ راﻗﺑت و رﺳﯾدﮔﯽ ﺳﺎﺗو ) .(SATOﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﺎﺗو ) (SATOﻣﺎﻟﮏ ھﻣﮫ ﻣﺳﮑن
ھﺎی آن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺳت و ﯾﺎ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺳﮑن ھﺎی آن ھﺳﺗﯾم .ﺑﮫ ھر ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﺑﺎ
ھﻣﮑﺎ ران ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ رﺿﺎﯾت ارﺑﺎب رﺟوع ،از ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺧود در ﻣورد
ﮐﺎرﻣﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و اﻧﺗﻘﺎدات ﮔردآوری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺳﺎﺗو ) (SATOﻣﺎﻟﮏ ھﻣﮫ ﻣﺳﮑن ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﺷد،
از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧظﺎرت ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻗ رادادھﺎی دﯾﮕر ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﺟﮭت رﺳﯾدﮔﯽ و ﻧﮕﮭداری
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑر ﻋﮭده ﻣﺎﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺧﺷﯽ
از ﻣﺳﮑن ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم ،اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺑر ﻋﮭده ھﯾﺋت ﻣدﯾره
ﺷرﮐت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ) (taloyhtiön hallitusو ﻣدﯾرﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
) (isännöitsijäاﺳت.
وﺿﻌﯾت ھﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﺗو ) (SATOkotiرا درھﻧﮕﺎم ﻧﻘل ﻣﮑﺎن
و ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﻣﻧظم و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﻧظﺎﻓت ﻣﻧظم و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده از ﺧﺎﻧﮫ
ﺧود ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣ راﻗﺑت و رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد .اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖ در ﻣورد
وظﺎﯾف ﺷﻣﺎ در ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ذﮐر ﮔردﯾده ،وﻟﯽ ﻣوﺿوع ﻓﻘط
ﺑر ﺳر اﺟﺑﺎر ﻧﯾﺳت :ھر ﭼﮫ ﺑﮭﺗر ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﺧود و ﻣﺣﯾط زﻧدﮔﯽ
ﺗﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑﯾﺷﺗر در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود آراﻣش و
رﺿﺎﯾت ﺧواھﯾد داﺷت و رﺿﺎﯾت ﺧﺎطر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺗﺎن
ﻧﯾز ﺳ راﯾت ﺧواھد ﻧﻣود.

ارزش ھﺎی ﺳﮑوﻧت در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﺗو
)(SATOkoti
در ھﻧﮕﺎم ﺳﮑوﻧت در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﺗو )(SATOkoti
ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ارزش ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﺳﮑوﻧت
ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺗﺎن را ﭘر ﺑﺎزده و ﮐﺎ رآﻣد ﮐرده و رﻓﺎه و
آﺳﺎﯾش ﺷﻣﺎ و ﻣﺣﯾط ﺗﺗﺎن را ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ دھد.

ﺟدول ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺳﺋوﻟﯾت
وظﯾﻔﮫ رﺳﯾدﮔﯽ و ﻣ راﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری ﻣﺳﮑن در ﻣورد اﻣور ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﯾن ﺳﺎﺗو ) (SATOو ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت .در ﭘﯾوﺳت  2اﯾن
دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ﺟدول ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺳﺋوﻟﯾت وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ذﮐر
ﺷده ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺳت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎﺳت.

ﻣﺎ در ﺳﺎﺗو ) (SATOﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﯾن ارزش
ھﺎ ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ از رواﺑط ﺧوب ﺑﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺣﻣﺎﯾت
و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﻣﺳﮑن ﺷﻣﺎ ﻣ راﻗﺑت و رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑ رای ﭘرداﺧت
اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ﺷﻣﺎ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر
ﺣواﺳﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن ھﺳت ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﺑﺳﯾﺎر
ﺧوﺑﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗ رار ﮔﯾرد.

ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺻورت ﺣﺳﺎب ارﺑﺎب رﺟوع
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی رادر ﻣﺳﮑن ﺑﺷﮑﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن آﺳﯾب
ﺑرﺳﺎﻧﯾد ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾ زات ﻣوﺟود در ﻣﺳﮑن ﯾﺎ اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧود ﺻدﻣﮫ ﺑزﻧﯾد ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻣﯾ رات را
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺻورت ﺣﺳﺎب ارﺑﺎب رﺟوع از ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾم
ﮔرﻓت .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﺳﯾب ھﺎی وارده از طرف
ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن ﺣﺿور دارﻧد ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷﻣﺎ و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن
ﺗﺎن ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﺣﻖ را ﺑ رای ﺧود ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﯾم ﮐﮫ
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﻌﻣﯾ رات را ﺑر اﺳﺎس ھزﯾﻧﮫ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯾز از ﺷﻣﺎ
اﺧذ ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺻورت ﺣﺳﺎب ارﺑﺎب رﺟوع ﺑﮫ روز ﺷده و
ﻣﻌﺗﺑر در  sato.fiﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺧوب
ﺑﮫ آراﻣش ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود اﺣﺗ رام ﻣﯽ ﮔذارم.
ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﻗ رارھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺗﻔﺎق ھم ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم.

ﻣﺣﯾط رﺿﺎﯾت ﺑﺧش
وﺳﯾﻠﮫ ای در راه ﭘﻠﮫ ھﺎ ﻧﻣﯽ ﮔذارم و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺷﺗرک
دﯾﮕر را ھم ھﻣﯾﺷﮫ ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده ﺗﻣﯾز ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺑﮫ وﯾژه
ﻣ راﻗب اﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ اﺗﺎق زﺑﺎﻟﮫ ﭘﺎﮐﯾزه ﺑﻣﺎﻧد.

اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﮐﻧﯾن
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺳﮑوﻧت در ﻣﺳﮑن ،ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن
ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ آﻧﺟﺎ را ﺗرک ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،اﯾن ﺗﻐﯾﯾ رات را ﺑﮫ
ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﺳﺎﺗو ) (SATOاطﻼع دھﯾد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ارﺑﺎﺑﯾن رﺟوع ﻣﺎ ﺑﮫ روز ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم از ﺟﻣﻠﮫ در ﻣواردی ﮐﮫ ﮐﻠﯾد در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت،
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾم ﮐﮫ ﺑ رای ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در ﻣﺳﮑن
را ﺑﺎز ﮐﻧﯾم .ﺗﻌداد ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑر روی ﻣﻘدار ﻗﺑض آب ھم ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ
ﮔذارد .ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻣرﺗب اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﺳﮑن ھﺎﯾﻣﺎن را از
ﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت اﺣوال ) (Väeﬆötietojärjeﬆelmäﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﭘرداﺧت ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ اﺟﺎره ﺑﮭﺎ
اﺟﺎره ﺑﮭﺎی ﺧود را ھﻣﯾﺷﮫ ﺳر وﻗت ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧم و از
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﮫ اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧم.
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اﺟﺎره ﺑﮭﺎ
اﺟﺎره ﺑﮭﺎی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﺗو ) (SATOkotiﺑر اﺳﺎس ﻗﯾﻣت
ﺑﺎزار ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﺎﻣل ﻣﺳﮑن ھﺎی اﺟﺎره ای
آراوا ) (aravavuokra-asunnotﮐﮫ در ﺗﻌﯾﯾن اﺟﺎره ﺑﮭﺎی
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف اﺻل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ رﻋﺎﯾت ﻣﯽ
ﺷود ،ﻧﻣﯽ ﮔردد .ﺑ رای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن
اﺟﺎره ﺑﮭﺎی ﻣﺳﮑن ھﺎی اﺟﺎره ای آراوا ) (aravaﺑﮫ آدرس
 www.ara.fiﻣ راﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ھﻧﮕﺎم ﺗﻌﯾﯾن اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ،از
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺳﮑن در آن واﻗﻊ ﺷده در ﻣﻘﯾﺎس ﮐوﭼﮏ و
ﺑزرگ ،اﻧدازه و وﺿﻌﯾت ﻣﺳﮑن و ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی د راز ﻣدت ﺑﮫ
ﺗﻌﻣﯾ رات ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗ رار ﻣﯽ دھﯾم .ﻣﻘدار اﺟﺎره
ﺑﮭﺎ و اﺻول ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ آن در ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﻣوﺟود ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﻘدار اﺟﺎره ﺑﮭﺎ و ﺧﻼﺻﮫ ای از
اطﻼﻋﺎت ﭘرداﺧت را ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺑ راﯾﺗﺎن ﭘﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در اﯾن
ﺧﻼﺻﮫ ای از اطﻼﻋﺎت ﭘرداﺧت ،ﻣﻘدار اﺟﺎره ﺑﮭﺎی ﺷﻣﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷروع آن و ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب و ﺷﻣﺎره ارﺟﺎع )(viitenumero
دﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺧﻼﺻﮫ ای از اطﻼﻋﺎت ﭘرداﺧت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾدﺗر آن ﺑ رای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧ زﻟﺗﺎن ارﺳﺎل ﻧﺷده ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻗﺑض ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻣﺎ ﻗﺑض
ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑ راﯾﺗﺎن ارﺳﺎل ﻧﺧواھﯾم ﻧﻣود .روز ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﻣﻌﻣوﻻً
دوم ھر ﻣﺎه اﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از ﻗﺑض اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )e-
 (laskuاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد روز ﭘرداﺧت اﺟﺎره را دوم ﯾﺎ
ھﻔدھم ھر ﻣﺎه اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ روز ﭘرداﺧت اﺟﺎره را از
آﻧﭼﮫ ﻗﺑ ﻼً ﻣورد ﺗواﻓﻖ ﺑوده ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھﯾد ،اﯾن ﻣوﺿوع را از
طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﯾﺎ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﺳﺎﺗو
) (SATOاطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم روز ﺟدﯾد ﭘرداﺧت اﺟﺎره را
در اطﻼﻋت ﻗﺑض ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم.

ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﻣﺎ ﺑ رای اﯾن ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺧدﻣﺎت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼت
ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ﺑ راﯾﺗﺎن ﭘﯾش آﻣد ،ﺗردﯾدی در ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗن ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻧﮑﻧﯾد .ﯾﺎد آوری ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﺑﮭﺎ و ﻣﺧﺎرج ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺧﯾر
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﯾوه ﻋﻣل ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺧذ ﻣﯽ ﮔردد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن ﮐﮫ ﻗﺑض ﺗﺎرﯾﺦ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ اداره
ﻣﺻﺎدره ﻣﻧﺗﻘل ﮔردد اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﺑﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ از
 OmaSATOﻣﺷﺎھده و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾد!

ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺧوب
در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ) (kerroﬆaloو ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ردﯾﻔﯽ
) (rivitaloھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺑﺧﺷﯽ از زﻧدﮔﯽ ﯾﮑدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد .ﺑ رای
ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺳﻼم ﮐردن ﮐﺎﻓﯾﺳت ،ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣﺎﯾﻠﻧد ﺑﮭﺗر ﺑﺎ دﯾﮕ ران
آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎی اط راف
اﺣﺗ رام ﮔذاﺷت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧودش ھم
ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﺳت و ﺳﺎﮐﻧﯾن دﯾﮕر را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد ،زﻧدﮔﯽ روزﻣره
آراﻣﺗر و ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﮔذرد .ﺻداھﺎی طﺑﯾﻌﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﮑوﻧت
در ﻣﻧزل ھﺳﺗﻧد ،وﻟﯽ رﻓﺗﺎر ﻣ زاﺣم آﻣﯾز ﺧﯾر .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﻧ زﻟﺗﺎن ﻣﺷﮑل و ﻣ زاﺣﻣﺗﯽ وﺟود دارد ،ﺑﺎ ﺳﺎﺗو )(SATO
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

?

ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎﺗو )) (SATOﺻﻔﺣﮫ  (23ﻋﻼوه ﺑر ﺷﻣﺎ و
ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ،ﺷﺎﻣل ﻣﯾﮭﻣﺎن ھﺎی ﺷﻣﺎ ھم ﻣﯽ ﺷود.

ﻣوارد ﻧﺎ ﻣﺗﻌﺎرف را اطﻼع دھﯾد
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﻣﺑودی در اﻣﻧﯾت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﺷوﯾد ﯾﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ﺧ راﺑﮑﺎری ،ﻣ زاﺣﻣت ھﺎی ﻣﮑرر ﯾﺎ ﻋﯾب و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾر دارﻧد ،ﻣورد را ﺑﮫ ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﺑﮫ ﺳﺎﺗو ) (SATOاطﻼع دھﯾد.
11

ﺧوب ﺑ ﮫ ﺧ ﺎ ﻧ ﮫ
 .4ﻣراﻗ ﺑ ت و رﺳ ﯾ ددﮔ ﯽ ﺧ
 .1.4ھوای داﺧﻠﯽ ﺧوب

ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺳرﭘوش ﺳوراخ ﺗﮭوﯾﮫ ھوای ﺧروﺟﯽ

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ھوای ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻣﯾز ھﺳﺗﻧد و ﺗﮭوﯾﮫ ھوا
ﺑدون ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ،ھوای داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ھر دو ﺳﺎﻋﺗﯽ ﯾﮏ
ﻣرﺗﺑﮫ ﻋوض ﻣﯽ ﺷود.
ھوای ﮐﺛﯾف و رطوﺑت از طرﯾﻖ ﺳرﭘوش ﺳوراخ ﺗﮭوﯾﮫ ھوای
ﺧروﺟﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ روﻧد .ﺳرﭘوش ﺳوراخ ﺗﮭوﯾﮫ ھوای
ﺧروﺟﯽ در آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،ﺗواﻟت ،ﺣﻣﺎم و اﺗﺎق ﻟﺑﺎس وﺟود دارد.
ھوای ﺗﺎزه ﺟﺑ راﻧﯽ از ﺑﯾرون از طرﯾﻖ ﺳرﭘوش ﺳوراخ ﺗﮭوﯾﮫ ھوای
ﺟﺑ راﻧﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﭘﻧﺟره ھﺎ ﯾﺎ دﯾوار ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﺳﮑن
ﻧﺻب و ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده اﻧد ،و ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﭘﻧﺟره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ
ﺑﺎﻻﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ درزﮔﯾری ﻧﺷده اﻧد ،ﺑﮫ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﺟرﯾﺎن ﭘﯾدا
ﻣﯽ ﮐﻧد.

 .2.4ﻧظﺎﻓت ﺧﺎﻧﮫ
ﻧظﺎﻓت ﻣرﺗب و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن وظﺎﯾف ﺷﻣﺎ
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﺳﯾدﮔﯽ و ﻣ راﻗﺑت از ﺧﺎﻧﮫ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ
ﻧظﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ھوای داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﺧوب و ﭘﺎﮐﯾزه ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺳطوح
ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟم ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣوارد ﻣﺗﻔﺎوت ﺳطوح را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻣﯾز ﻧﻣود.
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣوﺿوع اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﻧظﺎﻓت ﺧوب و ﻣواد ﻧظﺎﻓﺗﯽ
ﮐﮫ ھم ﺑ رای ﺧودﺗﺎن و ھم ﺑ رای ﺳطوح ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
از روش ھﺎی ﻧظﺎﻓت ﺧﺷﮏ و ﺗر و از ﻣواد ﻧظﺎﻓﺗﯽ ﺧﻧﺛﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻣﺎﺋﯾد.

از وﺟود ھوای ﺧوب و ﭘﺎﮐﯾزه در داﺧل
ﻣﺳﮑن اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾد

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣرﺗب و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﻧظﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد،
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ﺟرم ﻓﻘط ﺑﺎ آب ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎده ظرﻓﺷوﯾﯽ ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود .ﺳﺎده اﺳت!

•

ﭘﻧﺟره ھﺎ

ﺗﻧظﯾم ﺳرﭘوش ﺳوراخ ﺗﮭوﯾﮫ ھوای ﺧروﺟﯽ را
ﺗﻐﯾﯾر ﻧدھﯾد.

•

ﺑ رای ﺷﺳﺗن ﭘﻧﺟره ھﺎ ﺑﮫ ﺗﯽ ﺷﺳﺗﺷوی ﭘﻧﺟره ،ﭘﺎرﭼﮫ ﻣﯾﮑروﻓﯾﺑر،
ﺧﺷﮏ ﮐﻧﻧده و ﻣﺎده ظرﻓﺷوﯾﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾد .ﮔرد و ﺧﺎک ﭘرده ﮐرﮐره
ھﺎ را ﺑﺎ ﺟﺎرو ﺑرﻗﯽ ﭘﺎک ﮐﻧﯾد و ﺟدار و ﭼﺎرﭼوب ﭘﻧﺟره را ﻧﯾز
ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

ﺳرﭘوش ﺳوراخ ﺗﮭوﯾﮫ ھوای ﺧروﺟﯽ را ﺑﺎز ﻧﮕﮫ
دارﯾد.

•

ﺳرﭘوش ﺳوراخ ﺗﮭوﯾﮫ ھوای ﺧروﺟﯽ و ھوای
ﺟﺑ راﻧﯽ را ﺣداﻗل دو ﻣرﺗﺑﮫ در ﺳﺎل ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

•

ﺳرﭘوش ﺳوراخ ﺗﮭوﯾﮫ اﺟﺎق ﮔﺎز و ﻓﯾﻠﺗر ﭼرﺑﯽ
آن را ﺣداﻗل دو ﻣرﺗﺑﮫ در ﺳﺎل ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

•

ﻣﻧزل ﺧود را ﺑﮫ طور ﻣرﺗب و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده
ﻧظﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

•

در ﻣﺣوطﮫ داﺧل ﺳﯾﮕﺎر ﻧﮑﺷﯾد.

•

ﺗﮭﯾﮫ و ﺧرﯾد ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﮔرد و ﻏﺑﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮔﯾﺎھﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ را
ﺑﺎ ﺗﺄﻣل اﻧﺟﺎم دھﯾد.

•

ﺑﮫ وﯾژه ﻣ راﻗب اﯾن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﮭوﯾﮫ ھوا در ﻣﮑﺎن
ھﺎی ﻣرطوب ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود.

دﯾوارھﺎ
ﺑ رای ﺗﻣﯾز ﮐردن دﯾوارھﺎی رﻧﮓ ﺷده از ﻣواد ﺷﺳﺗﺷوی رﻗﯾﻖ و
ﺷﺳﺗﺷوی ﻣرطوب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ھر ﭼﮫ دﯾوار رﻧﮓ ﺷده ﺗﯾره ﺗر
ﺑﺎﺷد ،ﮐﻣﺗر ﺗﺣﻣل ﻣﺎﻟﯾدن را دارد .اﮔر ﻟﮑﮫ ھﺎ را ھﻣﺎن وﻗت ﮐﮫ
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭘﺎک ﮐﻧﯾد ،ﺗﻣﯾز ﮐردن دﯾوار راﺣت ﺗر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﺷود.
دﯾوارھﺎی ﮐﺎﺷﯽ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﺳﺗﺷو ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺣﻣل ﺷﺳﺗﺷوی ﺧﯾس
ﺑﺎ ﺗﯽ ﯾﺎ اﺳﻔﻧﺞ را دارﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﯾوارھﺎ ﭘس از ﺷﺳﺗﺷو
ﺧﺎﮐﺳﺗری ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾﻧد ،ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف دارای رﺳوب آھﮑﯽ
ھﺳﺗﻧد.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد ،ﺑﺎز ھم ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﮭوﯾﮫ ھوا
ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﮐﺎﻏذ دﯾواری ﺗﺣﻣل دﺳﺗﻣﺎل ﻣرطوب ﮐﺷﯾدن ﺧﯾﻠﯽ آرام را دارد ،وﻟﯽ
ﺗﺣﻣل ﻣﺎﻟﯾدن را ﻧدارد .ﮐﺎﻏذ دﯾواری وﯾﻧﯾل را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐردن
ﻣرطوب و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﯽ ﻧرم ﺗﻣﯾز ﮐرد.
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ﺗﻣﯾز ﮐردن ﮐف ﺧﺎﻧﮫ

ﺷﺳﺗن ﺗﮭوﯾﮫ اﺟﺎق ﮔﺎز

ﮐف اﺗﺎق
ﮐف اﺗﺎﻗﯽ ﮐﮫ از ﭘﺎرﮐت ﯾﺎ ﻟﻣﯾﻧت اﺳت را ﺑﺎ ﺟﺎرو ﺑرﻗﯽ ﮐﺷﯾدن ﯾﺎ
ﮐﺷﯾدن دﺳﺗﻣﺎل ﻣرطوب ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .ﭘﺎرﮐت ﯾﺎ ﻟﻣﯾﻧت ﮐف ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
در اﺛر اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﯾﻠﮫ ﻧظﺎﻓت زﺑر آﺳﯾب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن
ﻣ راﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷﯾدن وﺳﺎﯾل زﺑر ﺳطﺢ را ﺧ راب ﻧﮑﻧﯾد .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐف اﺗﺎق ﭘﺎرﮐت ﯾﺎ ﻟﻣﯾﻧت ﮐﮫ ﮐﺛﯾف ﺷده
اﺳت را ﺑﺷوﺋﯾد ،ﭘس از ﺷﺳﺗﺷوی ﻣرطوب ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﮐف را ﺧﺷﮏ
ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﮐف ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣﻌﻣوﻻً از ﺟﻧس وﯾﻧﯾل اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر اﺳت ﮐﮫ در
ﻧظﺎﻓت ھﻔﺗﮕﯽ ﺟﺎرو ﮐردن و ﺗﯽ ﺧﺷﮏ ﮐﺷﯾدن و در ﺻورت ﻟزوم
دﺳﺗﻣﺎل ﻣرطوب ﮐﺷﯾدن ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ظرﻓﺷوﯾﯽ رﻗﯾﻖ ﺑ راﯾش ﮐﺎﻓﯾﺳت.

ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﺳﺗﺷو
ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺳوﻧﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﺳﺗﺷو ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ
ﻣﯾ زان اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ دارد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﺳﺗﺷو
رﺧت ھم ﺷﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﺧﺷﮏ ﻣﯽ ﺷود ،ﺧوب اﺳت ﮐﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎر آﻧﺟﺎ
را ﺑﺎ ﺟﺎرو ﺑرﻗﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺷﯾدن ﺑﮫ طور ھﻔﺗﮕﯽ ﭘﺎک ﻧﻣود.
ﺳوﻧﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﺳﺗﺷو ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﮭوﯾﮫ ھوای ﺧوب دارﻧد.

اﺟﺎق ﮔﺎز و ﻓر
ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣرﺗب اﺟﺎق ﮔﺎز و ﻓر ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗﺎن اﺳت ،ﭼ را ﮐﮫ ﺑﻌدا ً
ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺷﮏ ﺷده دﺷوار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﯾﺧﭼﺎل و ﻓرﯾزر

دﺳﺗﮕﺎه ﺗﮭوﯾﮫ اﺟﺎق ﮔﺎز و ﻓﯾﻠﺗر ﭼرﺑﯽ را ﺣداﻗل دو ﻣرﺗﺑﮫ در ﺳﺎل
و در ﺻورت ﻟزوم ﺑﯾﺷﺗر ،ﺷﺳﺗﺷو دھﯾد .در زﯾر ﻓﯾﻠﺗر ﭼرﺑﯽ،
ﺳرﭘوش ﺳوراخ ﺗﮭوﯾﮫ ھوای ﺧروﺟﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎﯾد
ﺟدا ﺷده و ﺗﻣﯾز ﮔردد.

اﮔر ﯾﺧﭼﺎل دارای وﯾژﮔﯽ آب ﺷدن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﺳت ،آب ﺷدن آن ﺑﮫ
ﺧودی ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﻔره ﺧﺎرج ﻧﻣودن ﯾﺦ آب
ﺷده را ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﭘﺷﺗﯽ ﯾﺧﭼﺎل ﻗ رار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺗﻣﯾز ﻧﻣود .اﮔر
ﯾﺧﭼﺎل وﯾژﮔﯽ آب ﺷدن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻧدارد ،ھر ﭼﻧد ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر ﯾﺧﭼﺎل
را آب ﮐﻧﯾد .ﺧوب اﺳت ﮐﮫ ﯾﺧﭼﺎل ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺑوﺳﯾﻠﮫ دﺳﺗﻣﺎل
ﻧظﺎﻓت ﺑﺎ آب و ﻣﺎﯾﻊ ظرﻓﺷوﯾﯽ ﺗﻣﯾز ﺷود .ﭘﺷت ﯾﺧﭼﺎل را ﭼﻧد
ﻣرﺗﺑﮫ در ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﺎرو ﺑرﻗﯽ ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎﻟﮑن
ﺑﺎﻟﮑن ﺗﻣﯾز اﻧﺳﺎن را ﺑ رای ﻟذت ﺑردن از ھوای ﭘﺎﮐﯾزه ﻓ را ﻣﯽ ﺧواﻧد.
ﺑﺎﻟﮑن را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آب ﮐم ﺗﻣﯾز ﻧﻣود ،ﭼ را ﮐﮫ ﻟوﻟﮫ ﺧروﺟﯽ آب
ﺑ رای ﺧروج آب ﺑﺎ ران در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﻧﮫ ﺑ رای ﺧﺎرج
ﮐردن آب ﺷﺳﺗﺷو ﺑﺎ ﺳطل.

ﺧوب اﺳت ﻓرﯾزر را ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ در ﺳﺎل آب ﮐرد .ﺑ رای
ﺟدا ﮐردن ﯾﺦ ﮐﺷوی ﻓرﯾزر ﯾﺎ ﺧود ﻓرﯾزر از زور ﺑﺎزو ﯾﺎ وﺳﺎﯾل
ﺗ راﺷﯾدن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﺑر آب ﺷدن ﻓرﯾزر ﻧظﺎرت ﮐﻧﯾد و ﯾﺦ ذوب
ﺷده را در ھﻣﺎن داﺧل ﻓرﯾزر ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑر روی ﮐف ﻧرﯾزد.

در زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرف ﻣﯽ آﯾد ،ﭘﺎک ﮐردن ﺑرف از ﺑﺎﻟﮑن وظﯾﻔﮫ
ﺷﻣﺎﺳت .ﺑرف را در ﺣﯾﺎط ﻧرﯾزﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺣﻣﺎم ﺑﺑرﯾد ﺗﺎ آب
ﺷود و ﺳﭘس ﺑﺎ آب آن را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻓﺿﻼب ﺑرﯾزد.
در ﺑﺎﻟﮑن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷش ﺷﯾﺷﮫ ای دارﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻻﺑﻼی
ﺗﮑﮫ ھﺎی ﺷﯾﺷﮫ آب و ﺑرف وارد ﺷود .ﺑﮭﺗر اﺳت در طول زﻣﺳﺗﺎن
ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﺎﻟﮑن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
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ﺗﻣﯾز ﮐردن ﭼﺎه ﮐف
)ﻣﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد(
•

ﻣﺣﺎﻓظ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻓﺎﺿﻼب را ﺟدا ﮐﻧﯾد.

•

ﭼﺎه را ﺑﺎ آب و ﻣﺎده ﺷﺳﺗﺷو و ﻓرﭼﮫ ﯾﺎ ﺑرس
ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

•

ﻣوھﺎ و ﺟرم را از درﭘوش ﺟدا ﮐرده و آن را ﺗﻣﯾز
ﻧﻣﺎﺋﯾد.

•

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑ رای ﭼﺎه ﮐف ﻓﯾﻠﺗر ھم ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ﻣوھﺎ را ﺟﻣﻊ ﮐﻧد و ﻣوھﺎ در ﭼﺎه ﮐف ﺟﻣﻊ
ﻧﺷوﻧد.

•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﺎه ﮐف ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻣﯾز ﮐردن
ھﻣﭼﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و آب را رد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ
ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺗﻣﯾز ﮐردن زاﻧوﯾﯽ ﻟوﻟﮫ
)وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻟوﻟﮫ ﮔرﻓﺗﮫ و آب ﺑﮫ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻣﯽ رود(
•

زاﻧوﯾﯽ زﯾر ﺳﯾﻧﮏ ظرﻓﺷوﯾﯽ را ﺑﺎ ﭘﯾﭼﺎﻧدن
ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻟوﻟﮫ ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

•

ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زاﻧوﯾﯽ را ﺑﺎ آب ﺑﺷوﯾﯾد و
ﺑﺎ ﭘﯾﭼﺎﻧدن ،آن را ﺳر ﺟﺎی اوﻟﯾﮫ ﻧﺻب ﻧﻣﺎﺋﯾد.

•

ﻣ راﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ واﺷرھﺎ در ﻣﮑﺎن ﺻﺣﯾﺢ ﺧود
ﻗ رار ﮔﯾرﻧد.

•

ﭘس از ﺗﻣﯾز ﮐردن ،ﺑ رای اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻣﯽ ﺷﯾر آب
را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ داﺧل زاﻧوﯾﯽ ﺑرﯾزد و اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺷت ﻧدارد و آب ﭼﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
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20 - 21° C

 .3.4ﮔرم ﮐردن
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻧظﯾم دﻗﯾﻖ ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ھﻣﯾﺷﮫ
ﺧﯾﻠﯽ ﺳرد ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم اﺳت ،ﺑﺎ ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷوﻓﺎژ اﺻ ﻼً ﮔرم ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺷرﮐت
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در ﺻورت ﻟزوم ھواﮔﯾری ﺷوﻓﺎژھﺎ را اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دھد .اﮔر ﺷوﻓﺎژ ﺻدای ﺷر ﺷر ﯾﺎ ﺧش ﺧش ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ از
ﺷوﻓﺎژ ﯾﺎ ﺳوﭘﺎپ آب ﻣﯽ رﯾزد ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

دﻣﺎی ﺳﺎﻟم ﺑ رای ﺳﺎﻟن ھﺎی ﭘذﯾ راﯾﯽ  20ﺗﺎ  21درﺟﮫ ﺳﻠﺳﯾوس
ﻣﺛﺑت و ﺑ رای اﺗﺎق ھﺎی ﺧواب  18ﺗﺎ  20درﺟﮫ ﺳﻠﺳﯾوس ﻣﺛﺑت
اﺳت .ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧدازه ﮔﯾری دﻣﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻣﺎﺳﻧﺞ ھﺎ
اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد .ﺷوﻓﺎژ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ﺧﻧﮏ ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ دﻣﺎی
اﺗﺎق ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
درﺟﮫ ﺣ رارت ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺳوﭘﺎپ ﺷوﻓﺎژ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دﻣﺎ
را ﺑﺎ ﭘﯾﭼﺎﻧدن ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﻣﺗر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ،ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﺷوﻓﺎژھﺎی ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﺳﺗﺷو را ھﻣواره ﺑﺎز ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ
اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ﭘس از دوش ﮔرﻓﺗن ﯾﺎ ﺳوﻧﺎ رﻓﺗن ﺑﮭﺗر ﺧﺷﮏ ﺷوﻧد.
ﺳﯾﺳﺗم ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﮐف ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﺳﺗﺷو را ﻧﯾز ھﻣﯾﺷﮫ روﺷن ﻧﮕﮫ
دارﯾد ،ﭼ را ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﺧﺷﮏ ﺷدن ﮐف را ﺗﺳرﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود ﻣﺎﻧﻊ از ﭘدﯾد آﻣدن ﺧﺳﺎ رات ﻧﺎﺷﯽ از رطوﺑت ﻣﯽ ﺷود.

اﮔر ﺗرﻣوﺳﺗﺎت را ﺑﺎ ﭘرده ﯾﺎ ﻟوازم ﻣﻧزل ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ،درﺳت ﮐﺎر ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ھﻧﮕﺎم دﮐوراﺳﯾون ﻣﻧزل دﻗت ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ در ﻣﺻرف اﻧرژی
•

ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣﺻرف اﻧرژی ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ﮐﻧﯾم.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺟﮫ ﺣ رارت ﺧﺎﻧﮫ را ﯾﮏ درﺟﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾم ،ﻣﺧﺎرج ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﭘﻧﺞ در ﺻد ﮐﺎھش ﭘﯾدا
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

•

•

اﮔر ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم اﺳت ،ﺣ رارت ﺷوﻓﺎژ را ﮐﻣﺗر
ﮐﻧﯾد .ﺗﮭوﯾﮫ ﺳرﯾﻊ ﮐﺎ راﺗرﯾن ﺷﯾوه ﺑ رای ﺗﮭوﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ
اﺳت.

•

ﻻﻣپ ھﺎی ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد.

•

ﯾﺧﭼﺎل و ﻓرﯾزر را ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺑﮫ طور ﻣرﺗب
ﺗﻣﯾز و آب ﮐﻧﯾد .ﻏذای ﮔرم را در داﺧل ﯾﺧﭼﺎل ﯾﺎ
ﻓرﯾزر ﻧﮕذارﯾد و ﺣ رارت را درﺳت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد :ﻓرﯾزر
 18درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔ راد و ﯾﺧﭼﺎل  5+درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽﮔ راد.

•

درھﺎی اﺗﺎق ﺳرد در زﯾر زﻣﯾن و اﻧﺑﺎرھﺎی ﺳرد ﺷده را
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﺑﻧدﯾد.

•

ﺑﺎد زدن اﺗﺎق ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎس ھﺎ ﮐﮫ دﺳﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧد را ﭘس از ﻣﺻرف ﺧﺎﻣوش ﻧﻣﺎﺋﯾد.

•

ظرﻓﺷوﯾﯽ را ﭘر از ظرف و ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ را ﭘر از ﻟﺑﺎس
راه ﺑﯾﺎﻧدازﯾد.

•

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﻣﺎی ھوا از  5+درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔ راد ﭘﺎﺋﯾن
ﺗر ﻣﯽ آﯾد ،ﻣﺎﺷﯾن ﺧود را ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده ﮔرم ﮐﻧﯾد.
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•

از ﻻﻣپ ھﺎی ال ای دی ) (ledﯾﺎ ﻻﻣپ ھﺎی ﮐم
ﻣﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻣﯽ ﺷود را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت آﻣﺎده ﺑﺎش
ﻗ رار دھﯾد.

راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ در
ﻣﺻرف آب
•

ﺷﺳﺗﺷوی ﺧود در زﯾر دوش را ﺳرﯾﻊ اﻧﺟﺎم دھﯾد .در
ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺻﺎﺑون ﺷﯾر آب را ﺑﺑﻧدﯾد ،آب را
ﺑﯾﮭوده روان ﻧﮑﻧﯾد.

•

ظرﻓﺷوﯾﯽ را ﭘر از ظرف و ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ را ﭘر از ﻟﺑﺎس راه
ﺑﯾﺎﻧدازﯾد و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺻرف ﮐم ﯾﺎ ﺳرﯾﻊ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

•

ﭘﺎرچ آب را در ﯾﺧﭼﺎل ﻧﮕﮫ داری ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﺑﺎﺷﯾد
ﺑ رای داﺷﺗن آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺧﻧﮏ ،ﺷﯾر آب
را ﺑﺎز ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ آب رود.

•

در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﮔﯾﺎھﺎن ﺣﯾﺎط را در ﺷب آب ﺑدھﯾد و ﻧﮫ در
ﻧور آﻓﺗﺎب .اﮔر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ آب ﺑﺎ ران ﺑﮫ ﮔﯾﺎھﺎن آب
ﺑدھﯾد.

•

ﻧﺷت و ﭼﮑﯾدن ﺟزﺋﯽ آب ﻧﯾز ،ﻣﺛ ﻼً از ﮐﺎﺳﮫ ﺗواﻟت،
ﻣﺻرف آب را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد .اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧﺷت ھﺎ و ﭼﮑﯾدن
ھﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
اطﻼع داد .در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن آب ،دﻣﺎی ﺧﺎﻧﮫ،
ﺷﯾرھﺎی آب ﯾﺎ ﮐﺎر ﺗواﻟت اﺧﺗﻼل اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾز
ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت.

 .4.4آب و ﻓﺎﺿﻼب
ھرﮔز زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣد ﺑﮫ ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎ ﮐﺎﺳﮫ ﺗواﻟت ﻧﯾﺎﻧدازﯾد و از
رﯾﺧﺗن ﭼرﺑﯽ ﻣﺎﯾﻊ ،از ﺟﻣﻠﮫ روﻏن اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑ رای ﺳرخ ﮐردن
ﻏذا و روﻏن اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در روﻏن ﭘزی ﻋﻣﯾﻖ ،ﺣﻼل ھﺎ ﯾﺎ ﻣواد
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎ ﮐﺎﺳﮫ ﺗواﻟت ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد.
در ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺑﺎﯾد آب رﯾﺧت .زاﻧوﯾﯽ ھﺎی ﻓﺿﻼب ھﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺷر ﺑو در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﮐم
)ﻣﺛ ﻼً در ھﻧﮕﺎم ﺗﻌطﯾﻼت( آب داﺧل زاﻧوﯾﯽ ھﺎ ﺗﺑﺧﯾر ﮔردد و ﺑو ﺑﮫ
داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﺑرود .اﮔر ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﭘﯾش آﻣد ،ﮐﻣﯽ ﺷﯾر آب را ﺑﺎز
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ داﺧل زاﻧوﯾﯽ ھﺎ ﺑرود.
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 .5.4ﺗﻔﮑﯾﮏ و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ ظروف
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ وﺟود دارد .در ﺻورت ﻟزوم ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ از ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود ﯾﺎ
از رﺋﯾس ﺧدﻣﺎت ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد.
ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺳﮑن ﺷﻣﺎ
ﯾﺎ اﺗﺎق زﺑﺎﻟﮫ ھﺳت ،ﯾﺎ ﻣﺣوطﮫ ﺳﻘف دار ﺑ رای زﺑﺎﻟﮫ و ﯾﺎ ظروف
ﺑﺎزﯾﺎﻓت زﺑﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺧﺷ ﺎ ً در داﺧل زﻣﯾن ﻧﺻب ﺷده اﻧد .زﺑﺎﻟﮫ ﺧود را
ﺑﺎ دﻗت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐﻧﯾد و در ﻣﺣل ھﺎی وﯾژه ﺑ رای ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﻗ رار دھﯾد.
از ﺟﻣﻠﮫ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی درھم ،زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ارﮔﺎﻧﯾﮏ ،ﮐﺎﻏذ و ﻣﻘوا را از
ھم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی دﻗﯾﻖ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ،اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭘردازش ﺑﻌدی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ ﺑ رای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ
داﻧﯾد ﮐﮫ زﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﮐدام دﺳﺗﮫ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،آن را در زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی درھم
ﻗ رار دھﯾد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﻔﮑﯾﮏ زﺑﺎﻟﮫ ﺗوﺳط دﯾﮕ ران ھدر ﻧﻣﯽ رود.

ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎط ﺧود را ﭘﺎﮐﯾزه ﻧﮕﮭدارﯾد .ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ ﯾﺎ زﺑﺎﻟﮫ
ھﺎی دﯾﮕر را در ﺧﺎرج از ﻣﺣل ﮔردآوری زﺑﺎﻟﮫ ،در ﮐف ﻣﺣل
ﮔردآوری زﺑﺎﻟﮫ و ﯾﺎ در ﺟﻠوی در آن ﻗ رار ﻧدھﯾد .زﺑﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺧﺎرج از ﻣﺣل ﮔردآوری زﺑﺎﻟﮫ ﻗ رار داده ﺷده اﻧد ﻣوش ھﺎ را ﺑﮫ دور
ﺧود ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷرﮐت اﻧﺗﻘﺎل زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﺎﺑت ﺑردن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﻣﺣل ﮔردآوری زﺑﺎﻟﮫ ﻗ رار داده ﺷده اﻧد ﻣﺑﻠﻎ اﺿﺎﻓﮫ
ای درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑ رای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ،ﺗﻔﮑﯾﮏ
و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت از
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ  www.hsy.fiو  www.motiva.fiﻣ راﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.

!
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ﮔرد آوری ﮐﺎﻏذ
ﮐﺎرﺗن و ﻣﻘوا
ھﻣﮫ ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎﯾﻌﺎت ،از ﻗﺑﯾل ﺑﺳﺗﮫ
ھﺎی ﺷﯾر ،ﻣﺎﺳت و آب ﻣﯾوه ،ﭘس از آن
ﮐﮫ آب ﮐﺷﯾده ﺷدﻧد ،ﺑ رای ﺟﻣﻊ آوری
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺗن ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی
ﺑﯾﺳﮑوﯾت و ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی اﻧواع داﻧﮫ ھﺎ و
ﭘوﻟﮏ ھﺎ ،ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﭘودر و آرد ،ﺑﺳﺗﮫ
ھﺎی ﺗﺧم ﻣرغ و ﻣﻘوای ﭼﯾن دار و ﮐﺎﻏذ
ﺿﺧﯾم ﮐ راﻓت ھم ﺑ رای ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﺗن ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد.

ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ
در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﻣﻊ آوری
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ از ﻗﺑﯾل
ظروف ﻣﯾوه ،ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎﺳت ،ظروف
ﮐره ،ﺑطری ھﺎی ﺻﺎﺑون و ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی
ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑ رای ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی
ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﻧد .اﺷﯾﺎء ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ از
ﻗﺑﯾل اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ھﺎ ،ﻣﺳواک ھﺎ ﯾﺎ ﻟوازم
آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﭘﻠﯽ وﯾﻧﯾل ﮐﻠ راﯾد
) (PVCﺑ رای ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی
ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺑﺎزﯾﺎﻓت
ﻣﺑﻠﻣﺎن و وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮫ ،ﻟﺑﺎس ،ظروف و
دﯾﮕر وﺳﺎﯾل ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﻣ راﮐز ﺑﺎزﯾﺎﻓت و ﻣ راﮐز ﻓروش اﺟﻧﺎس
دﺳت دوم ) (kirpputoriﺑﺑرﯾد .ﻣﺑﻠﻣﺎن و
وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ در وﺿﻌﯾت ﺧوﺑﯽ ھﺳﺗﻧد
را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی وﺳﺎﯾل ﻗدﯾﻣﯽ
ﻧﯾز ﻓروﺧت .ﻟﺑﺎس ھﺎ و ﮐﻔش ھﺎ را ﻣﯽ ﺗ وان ﺑﮫ
ﻣﺣل ھﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﻣﺳﮑن ﺗﺎن اﺗﺎﻗﯽ ﺑ رای ﺑﺎزﯾﺎﻓت درﺳت ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺟﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺟﻼت را ﺑ رای
اﺳﺗﻔﺎده ﺳﺎﮐﻧﯾن دﯾﮕر ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎورﻧد .ﺑ رای
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد از رﺋﯾس
ﺧدﻣﺎت ﺳؤال ﮐﻧﯾد.

ﮔرد آوری ﮐﺎﻏذ

زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی
ارﮔﺎﻧﯾﮏ

ھﻣﮫ ﮐﺎﻏذ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ درﯾﭼﮫ ﭘﺳت
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ روزﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ و ﻣﺟﻼت ،ﭘﺳت ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و ﭘﺎﮐت
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺑﺎﯾد در ظرف ﮔرد آوری ﮐﺎﻏذ
اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.

در ظرف زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ارﮔﺎﻧﯾﮏ از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣواد ﺑﺎ ﻣﻧﺷﺄ ﻏذاﯾﯽ ،ﭘوﺳت ھﺎی ﻣﯾوه ھﺎ،
ﺳﺑزﯾﺟﺎت و ﺗﺧم ﻣرغ ،ﻗﺳﻣت ھﺎی زاﺋد
ﻣﺎھﯽ ،ﺗﮫ ﻣﺎﻧده ھﺎی ﻗﮭوه ھﻣ راه ﺑﺎ ﮐﺎﻏذ
ﻓﯾﻠﺗرش و ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﺗﻔﺎﻟﮫ ﭼﺎی ﺑﯾﺎﻧدازﯾد.

ﮐﺎﻏذ ﺧﯾس ﯾﺎ ﮐﺛﯾف ،دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی،
ﮐﺎﻏذ آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ ،ﻣﻘوای ﭼﯾن دار و ﮐﯾﺳﮫ
ھﺎی ﮐﺎﻏذی ﻗﮭواه ای ،ﮐﺎرﺗن ھﺎی ﺑﺳﺗﮫ
ﺑﻧدی و ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد در ظرف
ﮔرد آوری ﮐﺎﻏذ اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.

ﭘردازش زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ارﮔﺎﻧﯾﮏ در ﻗﺳﻣت
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻧﻼﻧد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی دﻗﯾﻖ ﺗر ﺑ رای
ﺗﻔﮑﯾﮏ و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ را از
ﺧدﻣﺎت ﺗﻔﮑﯾﮏ و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ
ﺑﭘرﺳﯾد.

ﻓﻠز
اﺷﯾﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻗﺳﻣﺗﺷﺎن
ﻓﻠزی ھﺳﺗﻧد ،ﺑ رای ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی
ﻓﻠز ﻣﻧﺎﺳﺑﻧد .ازﺟﻣﻠﮫ ﻗوطﯽ ھﺎی ﮐﻧﺳرو
و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎ ،ﮐﺎﺳﮫ ھﺎی آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ و
ورق ھﺎی آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ ،ﭘوﺷش ھﺎ و درھﺎی
ﻓﻠزی و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻠدھﺎی ﻓﻠزی ﺷﻣﻊ ھﺎی
ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﮐوﭼﮏ ﺑ رای ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ
ھﺎی ﻓﻠز ﻣﻧﺎﺳﺑﻧد.

ﺷﯾﺷﮫ
ھم ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی رﻧﮕﯽ ﺑ رای ﺟﻣﻊ آوری
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﯾﺷﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﻧد و ھم ﺷﯾﺷﮫ
ھﺎی ﺑﯾرﻧﮓ ،وﻟﯽ ﺷﯾﺷﮫ ﭘﻧﺟره و ﺳﻔﺎل
ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳﺗﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧودﺗﺎن ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی
ﺷﯾﺷﮫ وﺟود ﻧدارد ،از ﺟﻣﻠﮫ در ﻣ راﮐز
ﺧرﯾد ﺑزرگ ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﯾﺷﮫ
ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اﺷﯾﺎی ﺑزرگ ﻓﻠزی را ﺑﺎﯾد ﺧودﺗﺎن ﻣﺛ ﻼً ﺑﮫ
ﻣ راﮐز ﺳورﺗﯽ ) (Sortti-asemaراﯾﮕﺎن
ﺑﺑرﯾد.

زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺷﮑل
ﺳﺎز ﺑرای ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت

زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺷﮑل
ﺳﺎز ﺑرای ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت

داروھﺎ و ﺗب ﺳﻧﺞ ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ و ﻗدﯾﻣﯽ را
ﺑﮫ داروﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرﯾد .در ﺧﯾﻠﯽ از ﻓروﺷﮕﺎه
ھﺎ ﯾﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧﯾﻠﯽ از ﻣ راﮐز ﺟﻣﻊ
آوری زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﯾﺷﮫ ،ﻣ راﮐز ﺟﻣﻊ آوری
ﺑﺎﺗری ﻧﯾز وﺟود دارد.

داروھﺎ و ﺗب ﺳﻧﺞ ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ و ﻗدﯾﻣﯽ را
ﺑﮫ داروﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرﯾد .در ﺧﯾﻠﯽ از ﻓروﺷﮕﺎه
ھﺎ ﯾﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧﯾﻠﯽ از ﻣ راﮐز ﺟﻣﻊ
آوری زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﯾﺷﮫ ،ﻣ راﮐز ﺟﻣﻊ آوری
ﺑﺎﺗری ﻧﯾز وﺟود دارد.

زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺑ رای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣ راﮐز ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ ﺑرد.
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﯾﺎر ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ ﻧﯾز
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺑ رای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد.

زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺑ رای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣ راﮐز ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ ﺑرد.
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﯾﺎر ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ ﻧﯾز
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺑ رای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد.
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 .5اﻣ ﻧ ﯾ ت ﺧ ﺎ ﻧ ﮫ
طرح و ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣداد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺳﮑن ﺧود را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺻﻔﺣﺎت
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧود در  sato.fiﺑﺑﯾﻧﯾد .اﮔر ﺑﮫ دﻓﺎع ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ
) (väeﬆönsuojeluﻋﻼﻗﮫ دارﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺋول
دﻓﺎع ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧودﺗﺎن ﮐﺎر ﮐﻧﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در
اﯾن ﻣورد را از رﺋﯾس ﺧدﻣﺎت ﺳؤال ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎ اﻣﻧﯾت در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﺎﺗو )(SATO

 .1.5ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷ راﯾط ﻣﻧدرج در ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﻣﺎ ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﻣﮫ
ﻣﺳﮑن ﻣﻌﺗﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھم ﺷﺎﻣل ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ھم ﺑﯾﻣﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮔردد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد،
ﻣﻧدرﺟﺎت ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن ﺧود را ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ روز ﺑﺎﺷد.
ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن اﻣﻧﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ آورد ،ﭼ را ﮐﮫ ﺧﺳﺎ راﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑر روی ﻟوازم ﻣﻧﻘول ﺧودﺗﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد از ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن ﺗﺎن
ﺟﺑ ران ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﭘرﺳﯾد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن ﭼﮫ ﺧﺳﺎرت
ھﺎﯾﯽ را ﺟﺑ ران ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺣداﮐﺛر ﺧﺳﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺑ ران ﻣﯽ ﺷود ﭼﻘدر
اﺳت ،ﭼﻘدر از ﺧﺳﺎرت وارده ﺑر ﻋﮭده ﺧودﺗﺎن اﺳت
) ،(omavaﬆuuﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﮐداﻣﻧد و ﻣوﺿوع ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت .ﺑ رای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﺗر در
ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣﺳﮑن ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺷرﮐت ھﺎی
ﺑﯾﻣﮫ ﻣ راﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.

•

ﻣ راﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ آژﯾر ﺧطر آﺗش ﺳوزی ﺳﺎﻟم در
ﺧﺎﻧﮫ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫ ای در راه ﭘﻠﮫ ھﺎ و ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗردد
ﻧﮕذارﯾد.

•

ﻣ راﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ درھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ و ﮐﺎﻣل ﺑﺳﺗﮫ ﺷوﻧد.

•

ﻣﺎﺷﯾن ﺧود را ﺣﺗﯽ ﺑ رای زﻣﺎﻧﯽ ﻣوﻗت در راه ھﺎی
اﻣداد ﭘﺎرک ﻧﮑﻧﯾد.

•

ﺳرﻋت راﻧﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﺣﯾﺎط و ﻣﺣوطﮫ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ
ﭘﺎﺋﯾن ﺑﯾﺎورﯾد.

•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در اﻣﻧﯾت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﻣﺑودی ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد.

 .2.5ﭘﯾﺷﮕﯾری
ﺑﺎ ﻣ راﻗﺑت و دﻗت ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺟﻠوی ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺳﺎرت ھﺎی
ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮕﯾرﯾد و اﻣﻧﯾت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺳﮑن ﺧود را اﻓ زاﯾش دھﯾد.

اﻣﻧﯾت آﺗش ﺳوزی

دزدی ھﺎ  /ﻣﻔﻘود ﺷدن ﮐﻠﯾدھﺎ

آژﯾر ﺧطر آﺗش ﺳوزی ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از اﻣﻧﯾت ھر ﺧﺎﻧﮫ اﯾﺳت .ﺑر
اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ،ﺗﮭﯾﮫ ،آزﻣﺎﯾش و ﺗﻌوﯾض ﺑﺎﺗری ھﺎی آژﯾر ﺧطر آﺗش
ﺳوزی ﺑر ﻋﮭده ﺷﻣﺎﺳت .در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺟدﯾد اﻏﻠب آژﯾرھﺎی
ﺧطر آﺗش ﺳوزی ﮐﮫ در ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﻧﺻب ﺷده اﻧد وﺟود دارد.

ﺧﯾﻠﯽ ﻣ راﻗب ﮐﻠﯾدھﺎی ﻣﻧزل ﺧود ﺑﺎﺷﯾد .آدرس ﻣﻧزل ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻠﯾد
ﻧﭼﺳﺑﺎﻧﯾد و ﺷﻣﺎره اﻧﺑﺎر ﺧود را ھم ﺑﮫ ﮐﻠﯾد اﻧﺑﺎر ﻧﭼﺳﺑﺎﻧﯾد .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾدﺗﺎن ﮔم ﺷد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ارﺑﺎب رﺟوع ﻣﺎ
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ در ﺳﻔر طوﻻﻧﯽ ﻣدت ھم ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾد،
ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺟﻠوه ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن طوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﮐﺳﯽ در آن
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺷﺧﺎص ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت.

در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد اﻣﻧﯾت آﺗش ﺳوزی ﺧﺎﻧﮫ ﺧود و ﮐل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾد.

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ

ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آب

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﮏ دارﯾد ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺳﮑن ﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻣواد ﻣﺧدر ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ
ﭘﻠﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺑﺎ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐوﭼﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﻣﻧﯾت آﺗش ﺳوزی ﺧﺎﻧﮫ اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد .ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آﺗش ھﻣواره ﻣ راﻗب ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده
از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺧدﻣﺎت ﻧﺻب ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ را ھﻣﯾﺷﮫ از ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺣرﻓﮫ اش
اﯾن اﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ اﺗﺻﺎﻻت ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد.
ﭘﯾش از ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ از ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻧﺻب ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

اطﻼع دادن وﺿﻌﯾت ھﺎی اﺿطراری را ﺑﯾﺎﻣوزﯾد
ﺑﮫ طور ﻣرﺗب و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد در ھﻧﮕﺎم وﺿﻌﯾت ھﺎی اﺿط راری اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد را ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﯾد
و اطﻼع دادن وﺿﻌﯾت ھﺎی اﺿط راری را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﮭم ﺗرﯾن
ﻣوﺿوع در ھﻧﮕﺎم وﺿﻌﯾت ھﺎی اﺿط راری ﺗﻠﻔن ﮐردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎره
ﺗﻠﻔن اﺿط راری  ،112ﮐﻣﮏ ﮐردن ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﺎن در ﺧطر
اﺳت و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐردن اﻣدادﮔ ران ﺣرﻓﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺣل ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن رﺧﺗﺷوﯾﯽ و ظرﻓﺷوﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺣﺿور ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﯽ دﻗﺗﯽ و ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﺗﻔﺳﯾر ﺷود و در ﺻورت ﺑروز
ﺧﺳﺎرت ،ﻣﺎﻧﻊ درﯾﺎﻓت ﺧﺳﺎرت از ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن ﮔردد .ﺷﯾر آب
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺷﺳﺗﺷو را ﻧﯾز ﭘس از ﻣﺻرف ﺑﺑﻧدﯾد.
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در ﻣورد اﻣﻧﯾت ﺑرق ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
•

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﯾد ،اﺟﺎق ﮔﺎز ،ﻓر،
ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ ﯾﺎ اﺗو را روﺷن ﻧﮕذارﯾد.

•

دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﭘرﯾز ھﺎی داﺧل
ﺧﺎﻧﮫ وﺻل ﻧﮑﻧﯾد.

•

ﻓﻘط دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑرﻗﯽ دارای ﻋﻼﻣت  CEﺧرﯾداری ﮐﻧﯾد.

•

در طول ﺳﻔر ﺧود ﺳﯾم ھﺎی ﺑرق را از ﭘرﯾز ﺑﯾرون آورﯾد.

•

ﮔرد و ﻏﺑﺎر دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑرﻗﯽ را ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺗﻣﯾز
ﮐﻧﯾد.

•

ﺳﯾم ھﺎی ﺑرق را ﺑر روی ﭘرﯾزھﺎی ﮔرم ﮐردن ﻣﺎﺷﯾن در
ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ،آوﯾ زان رھﺎ ﻧﮑﻧﯾد.

•

ﺟرﯾﺎن ﺑرق را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﺗﻠوﯾزﯾون ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد.

•

•

از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﯾﺎ ﭘرﯾزھﺎی ﺧ راب اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.

در ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﺗو ) ،(SATOkotiﮐﺎرھﺎی ﻧﺻب و ﺗﻌﻣﯾ رات
ﺑرﻗﯽ ﺑﺎﯾد ﻓﻘط ﺗوﺳط اﺷﺧﺎص ﺣرﻓﮫ ای در اﯾن ﮐﺎر اﻧﺟﺎم
ﺷوﻧد.
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ﺑﺎ  6راھﻧﻣﺎﯾﯽ اﻣﻧﯾت آﺗش ﺳوزی
ﺧﺎﻧﮫ را ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧﯾد

Z

آژﯾرھﺎی ﺧطر آﺗش ﺳوزی را در وﺳط
ﺳﻘف ﺗﻣﺎم اﺗﺎق ھﺎ ﻧﺻب ﮐﻧﯾد )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی
آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و ﺣﻣﺎم( .ﯾﮏ آژﯾر ﺧطر آﺗش
ﺳوزی ﺑ رای ھر  60ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﮐﺎﻓﯾﺳت.
اﮔر ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ طﺑﻘﮫ دارد ،در
ھر طﺑﻘﮫ ای ﯾﮏ آژﯾر ﺧطر آﺗش ﺳوزی
ﻧﺻب ﻧﻣﺎﺋﯾد.

در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ﻣﻧزل ﺷﻣﺎ
آژﯾر ﺧطر آﺗش ﺳوزی ﺳﺎﻟم وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺟدﯾد
اﻏﻠب آژﯾرھﺎی ﺧطر آﺗش ﺳوزی ﮐﮫ در
ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﻧﺻب ﺷده اﻧد وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﺎﻟم ﺑودن و ﮐﺎر ﮐردن آﻧﮭﺎ
ﺑر ﻋﮭده ﺷرﮐت ﻧﮕﮭداری و ﺗﻌﻣﯾ رات
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺳت.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم آﺗش ﺳوزی در
ﺧواب ﺑﺎﺷﯾد ،آژﯾر ﺧطر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ 2-3
دﻗﯾﻘﮫ ﻓرﺻت ﺑﯾﺷﺗر ﺑ رای ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗن از
ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺳوزد ﻣﯽ دھد.

اﺟﺎق ﮔﺎز و ﻣﺣﯾط اط راف آن را ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮫ
دارﯾد ،ھرﮔز ﺑر روی اﺟﺎق ﮔﺎز ﭼﯾزی را
ﻧﮕﮭداری ﻧﮑﻧﯾد.

ﺷﻣﻊ ھﺎ را در ﺟﺎی اﻣن ﻗ رار دھﯾد ،طوری
ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺷﻣﻊ را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و
ﺑدون ﻧظﺎرت روﺷن ﻧﮕذارﯾد.

ﺳوﻧﺎ را ﺑ رای ﺳوﻧﺎ ﮐردن ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .ھرﮔز
در ﺳوﻧﺎ وﺳﺎﯾل اﺿﺎﻓﮫ ﻧﮕﮭداری ﻧﮑﻧﯾد و
در آﻧﺟﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺷﺳﺗﮫ را ﺧﺷﮏ ﻧﻧﻣﺎﺋﯾد.

در ﺑﺎﻟﮑن ﻧﻣﯽ ﺗوان آﺗش روﺷن ﮐرد و
ﺳﯾﮕﺎر ﻓﻘط در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺷﯾد ﮐﮫ
ﻣﻘررات ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻧد.

اﮔر در ﻧزدﯾﮑﯽ اﺟﺎق ﺳوﻧﺎ ﻣوادی ﻗ رار
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ آﺗش ﻣﯽ ﮔﯾرد ،و
اﺟﺎق ﺳوﻧﺎ ﻣﺛ ﻼً ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﯾب و اﺷﮑﺎل ﻓﻧﯽ
روﺷن ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﯾﺎﻣد ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧطر ﺟﺎﻧﯽ دارد.

آﺑﺎژورھﺎ را ﺑﮫ طور اﻣن در ﺧﺎﻧﮫ ﻗ رار
دھﯾد :اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻻﻣپ ھﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺛ ﻼً ﺑر روی ﻣﺑل ﯾﺎ ﺗﺧت
ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﮐودک ﯾﺎ
ﺣﯾوان ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮭﺗر اﺳت
ﮐﮫ ﺑ رای دﮐﻣﮫ ھﺎی اﺟﺎق ﮔﺎز ﻣﺣﺎﻓظ ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺷن ﺷدن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺟﺎق ﮔﺎز
ﯾﺎ ﻓر ﮔردد.

آژﯾرھﺎی ﺧطر آﺗش ﺳوزی را ﺑﮫ طور
ﻣرﺗب آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد :ﻋﺎدت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم
ھر ﻣرﺗﺑﮫ ﻧظﺎﻓت ،آژﯾر ﺧطر آﺗش ﺳوزی
را ھم آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد.
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ﺑﮫ وﯾژه در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﺎﻟوژﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ
زود داغ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﻣ راﻗب ﺑﺎﺷﯾد.

(S
ﮑﺎن از ﻣ ﺳ ﮑ ن ﺳ ﺎ ﺗﺗو )SATO
 .6ﻧﻘل ﻣ ﮑ
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﻓﮑر ﻋوض ﮐردن ﻣﺳﮑن ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺗو ) (SATOﺑ رای اﺟﺎره دادن دارد
آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد .ﻧﻘل ﻣﮑﺎن از ﯾﮏ ﻣﺳﮑن ﻣﺳﺎﺋل زﯾﺎدی در ﺑر دارد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷت و ﭘﯾش از ﻧﻘل ﻣﮑﺎن آﻧﮭﺎ را اﻧﺟﺎم داد .ﻟﯾﺳت
اﻣوری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷت و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣرﺑوطﮫ در
 sato.fiوﺟود دارد.

اﻋﻼم ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن
ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻓرم ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن را ﭘر ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺳﺎﺗو
) (SATOﺗﺣوﯾل دھﯾد .ﺑدون اﻋﻼم ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن ،ﻣﺳﮑن ھﻧوز
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﻣﺎﺳت و وظﯾﻔﮫ ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ﻧﯾز ﺑر ﻋﮭده ﺷﻣﺎﺳت،
ھر ﭼﻧد ﮐﮫ از آن ﻣﺳﮑن ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ھم ﺑﮑﻧﯾد .اﻋﻼم ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن
را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در  sato.fiاﻧﺟﺎم دھﯾد )ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺎرﺑری
ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد( و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرم ﮐﺗﺑﯽ
ﻗﺎﺑل ﭘرﯾﻧت ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﻗ راداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﻧﺎم دو ﻧﻔر اﺳت ،ھر دو ﺑﺎﯾد ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن را
اﻣﺿﺎء/ﺗﺄﺋﯾد ﮐﻧﻧد.
ﭘس از اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐﻧﯾد ،ھر ﭼﮫ
زودﺗر اﻋﻼم ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن را اﻧﺟﺎم دھﯾد .زﻣﺎن اﻋﻼم ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن
ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت و اﺟﺎره ﺑﮭﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺑت آن ﯾﮏ ﻣﺎه
اﻋﻼم ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن ﻧﯾز ﭘرداﺧت ﻧﻣود .ﻣﺛ ﻼً اﮔر در ﺗﺎرﯾﺦ /20/6
اﻋﻼم ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن را اﻧﺟﺎم داده اﯾد ،زﻣﺎن ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن و وظﯾﻔﮫ
ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﺑﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  /31/7ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.

ﮐﻠﯾدھﺎ
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧظﺎﻓت ﻧﮭﺎﯾﯽ را اﻧﺟﺎم داده اﯾد و دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن ﺑر
ﻧﻣﯽ ﮔردﯾد ،ﮐﻠﯾدھﺎ را ﺗﺣوﯾل دھﯾد .ﮐﻠﯾدھﺎ را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣ ﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟر
ﺑﻌدی ﺗﺣوﯾل ﻧدھﯾد .در دﺳﺗواﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐﮫ از طرف
ﺳﺎﺗو ) (SATOﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖ ﺗری در ﻣورد ﺗﺣوﯾل
دادن ﮐﻠﯾدھﺎ وﺟود دارد.

وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دور رﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد

ﻧظﺎﻓت ﻧﮭﺎﯾﯽ

ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن دﺳﺗواﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺳﯾدﮔﯽ
ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﮐﮫ در طول ﺳﮑوﻧت در ﻣﻧزل اﻋﺗﺑﺎر دارﻧد ،در زﻣﺎن
ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ھم ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺑ رای ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ﯾﺎ وﺳﺎﯾل و اﺷﯾﺎﺋﯽ ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دور رﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد را ﺑﺎﯾد
ﺧودﺗﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺗورات ﺷﮭرداری در ﻣورد زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ،ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾد.

ﻧظﺎﻓت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب وظﯾﻔﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟری اﺳت ﮐﮫ از
ﻣﺳﮑن ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧظﺎﻓت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣل اﯾن
ﻣوارد اﺳت:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺟﺎرو ﺑرﻗﯽ ﮐﺷﯾدن ﺳطوح ﮐف و دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺷﯾدن
ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﻣرطوب و ﭘﺎک ﮐردن ﻟﮑﮫ ھﺎی
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻟوازم آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و ﭘﺎک ﮐردن ﻟﮑﮫ ھﺎ
ﺗﻣﯾز ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه ﺗﮭوﯾﮫ اﺟﺎق ﮔﺎز
ﺗﻣﯾز ﮐردن ﯾﺧﭼﺎل و ﻓرﯾزر و آب ﮐردن آﻧﮭﺎ
ﺷﺳﺗن ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﺳﺗﺷو و ﺳوﻧﺎ
ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺗواﻟت ،دﺳﺗﺷوﯾﯽ و وان/ﻣﺣل دوش
ﺗﻣﯾز ﮐردن ﭼﺎه ﮐف
ﭘﺎک ﮐردن ﻟﮑﮫ ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ از درھﺎ ،ﭼﺎرﭼوب
ھﺎی در و دﯾوارھﺎ
ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن و ﺗﻣﯾز ﮐردن اﺗﺎق ﻟﺑﺎس و ﮐﻣدھﺎ و
ﭘﺎک ﮐردن ﻟﮑﮫ ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺳرﭘوش ﺳوراخ ﺗﮭوﯾﮫ ھوای ﺧروﺟﯽ
و ھوای ﺟﺑ راﻧﯽ
ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن ﻣﺳﮑن.

ودﯾﻌﮫ ﭘس از ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑرﮔرداﻧده ﻣﯽ ﺷود
ﻣﺑﻠﻎ ودﯾﻌﮫ ﺷﻣﺎ را ﺗﻘرﯾﺑ ﺎ ً ﭘس از ﮔذﺷت ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻣﮫ
ﻗ راداد ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎﺑﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم اﻋﻼم ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﮑن اطﻼع داده
اﯾد وارﯾز ﺧواھﯾم ﻧﻣود ،ﺑﮫ اﯾن ﺷرط ﮐﮫ ﻣﺳﮑن در ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل
وﺿﻌﯾت ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ھﻣﮫ ﮐﻠﯾدھﺎی ﻣﺳﮑن ﺳر وﻗت ﺗﺣوﯾل
داده ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺷﻣﺎ اﺟﺎره ﺑﮭﺎی ﭘرداﺧت ﻧﺷده ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر ﻣﺟﺑور ﺷوﯾم ﮐﮫ از ودﯾﻌﮫ ﻣﺛ ﻼً اﺟﺎره ﺑﮭﺎی ﭘرداﺧت ﻧﺷده ﯾﺎ
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﻌﻣﯾر را ﮐم ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و در اﯾن
ﻣورد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

اطﻼع ﺗرک ﻣﻧزل
ﻧوﺑت ﺳوﻧﺎ ،ﻗ رارداد ﺑرق و ﺧط اﯾﻧﺗرﻧت و ﻗ راردادھﺎی دﯾﮕر ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﻣﺳﮑن را ﻓﺳﺦ ﮐﻧﯾد .ﻗ رارداد ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ اطﻼع دادن ﺑﮫ
ھﻣﺎن ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن  /ﺷرﮐت ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﮐﮫ در اﺑﺗدا
ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ را از آﻧﮭﺎ اﺟﺎره ﮐرده اﯾد ،ﻓﺳﺦ ﻣﯽ ﮔردد.

اﮔر ﻧظﺎﻓت ﻧﮭﺎﯾﯽ را اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد ،ﻣﺟﺑور ﺧواھﯾم ﺑود
ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧت ﺷده ﺑﮫ ﻧظﺎﻓﺗﭼﯽ ﺣرﻓﮫ ای ﺑﺎﺑت اﻧﺟﺎم
ﻧظﺎﻓت ﻧﮭﺎﯾﯽ را از ﺷﻣﺎ اﺧذ ﮐﻧﯾم.

ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﻋﻼم رﺳﻣﯽ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن را ﺑﮫ اداره اطﻼﻋﺎت
دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ و ﻧﻔوس اﻧﺟﺎم دھﯾد.
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ﭘﯾوﺳت 1

ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎﺗو )(SATO
ھدف ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎﺗو ) (SATOاﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﻧﯾت و آﺳﺎﯾش ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن را در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود ارﺗﻘﺎء
دھد .اﯾن ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾش رود ،ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ ﺑر روی ﺟو ﺣﺎﮐم ﺑر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و آﺳﺎﯾش ﺳﺎﮐﻧﯾن دارد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن ،در اﻣﺎﮐن ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﺗﺎن و در ﺣﯾﺎط ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن دﯾﮕر ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﯾﻣورد ﻣ زاﺣم آراﻣش زﻧدﮔﯽ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﻣﯽ
ﺷوﯾد ،ھﻣﺳﺎﯾﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ ھﺳﺗﯾد.
ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣوظف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد .ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ را ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود و ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎﻧﺗﺎن ھم ﺑﮕوﺋﯾد،
ﭼ را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھم ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘررات ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ﺑر ﻋﮭده ﺷﻣﺎﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ ،دﺳﺗورات و رھﻧﻣودھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ،آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﺷﻣﺎ ذﮐر ﮔردﯾده اﻧد ﻧﯾز در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و
در ﺣﯾﺎط ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺳﮑوت و آراﻣش ﺷﺑﺎﻧﮫ
در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎﺗو ) (SATOﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت  22-07ﯾﻌﻧﯽ از ﺳﺎﻋت ده
ﺷب ﺗﺎ ﺳﺎﻋت ھﻔت ﺻﺑﺢ ﺳﮑوت و آراﻣش ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐم اﺳت.
اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ
درھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت  21-07ﻗﻔل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ در ﻗﻔل ﺷده را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و وارد ﻣﯽ ﺷوﯾد ،ﭘس از ورودﺗﺎن در را ﺑﺎ
دﻗت ﺑﺑﻧدﯾد.
ھﻧﮕﺎم آﻣد و رﻓت در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﺳر و ﺻدا ﻧﮑﻧﯾد و ﻣﺣﯾط را ﭘﺎﮐﯾزه
ﻧﮕﮫ دارﯾد .اﻗﺎﻣت ﺑﯾﮭوده و ﺑﯾﻣورد در ﺗﻣﺎم اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت.

اﺳﺗﻌﻣﺎل دﺧﺎﻧﯾﺎت
ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن در ﻓﺿﺎی داﺧل ﻣﺳﮑن ھﺎ و ﻓﺿﺎی داﺧل اﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎﮐﻧﯾن از آن ﻣﺷﺗرﮐ ﺎ ً اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﺑﺎﻟﮑن ھﺎی ﻣﺷﺗرک و در
ﻣﺣوطﮫ ﺑﺎزی ﮐودﮐﺎن ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺗﮫ ﺳﯾﮕﺎرھﺎ را در ظروﻓﯽ ﮐﮫ ﺑ رای آﻧﮭﺎ
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﯾﺎﻧدازﯾد.
در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺑدون دود ،ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن در ﺑﺎﻟﮑن ھﺎ و ﺣﯾﺎط ھﺎی
ﻣﺳﮑن ﻧﯾز ﻣﻣﻧوع اﺳت .در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺑدون دود ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در
ﻣﺣوطﮫ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻣﮑﺎن وﯾژه ای ﺑطور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑ رای اﺳﺗﻌﻣﺎل دﺧﺎﻧﯾﺎت
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ﻓﻘط در اﯾن ﻣﮑﺎن وﯾژه اﺳﺗﻌﻣﺎل
دﺧﺎﻧﯾﺎت ﻣﺟﺎز اﺳت.

ﺑﮫ دﻻﯾل اﻣﻧﯾت آﺗش ﺳوزی ،وﺳﺎﯾل ﺑﺎﯾد در ﻣﺣل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑ رای ﻧﮕﮭداری
آﻧﮭﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد .در راه ﭘﻠﮫ ھﺎ و ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗردد
ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫ ای ﻧظﯾر ﭘﺎدری ،ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﺑﭼﮫ ،دوﭼرﺧﮫ و ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ
ﻣﺷﺎﺑﮫ دﯾﮕری ﻧﮕﮭداری ﻧﻣود .ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻘررات و آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣﻧﯾت
آﺗش ﺳوزی در ﻣورد ﻧﮕﮭداری ﻣواد ﻗﺎﺑل اﺷﺗﻌﺎل ﺧطرﻧﺎک را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

ﻣﺣوطﮫ ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ
ﻣﺣﯾط زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﭘﺎﮐﯾزه ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﺑﮫ ﮔﻠﮭﺎ ،ﭼﻣن ،وﺳﺎﯾل ﺣﯾﺎط ﯾﺎ
وﺳﺎﯾل ﺑﺎزی ﻧﺑﺎﯾد آﺳﯾب وارد آورد .ﺳﮑوت و آراﻣش ﺷﺑﺎﻧﮫ را در ﺣﯾﺎط ھﺎی
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎﺗو ) (SATOﻧﯾز رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﺋﯾد.

اﻣﺎﮐن ﻣﺷﺗرک ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺑﺎر وﺳﺎﯾل ورزﺷﯽ و ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ
) ،(ulkoiluvälinevaraﬆoاﻣﺎﮐن ﺷﺳﺗﺷو در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن اﺗﺎق
ھﺎی ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎس ﻓﻘط ﺑ رای اﺳﺗﻔﺎده ﺧود ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﻧظور ﺷده اﻧد.

رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و آﺷﻐﺎل ھﺎی دﯾﮕر را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده
ﺑﮫ داﺧل ظروف زﺑﺎﻟﮫ اﻧداﺧت .ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ را ﻧﯾز رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .وظﯾﻔﮫ ﺑردن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﻏﯾر از
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﻣﺛ ﻼً وﺳﺎﯾل و ﻣﺑﻠﻣﺎن ﮐﮭﻧﮫ( ﺑر ﻋﮭده ﺧود ﺳﺎﮐﻧﯾن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺑ رای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ
ﺷﮭرداری ﺑ رای آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده ﺑرده ﺷوﻧد.

ﺑ رای ﻧﺻب ﻧﺷﺎن ﯾﺎ ﻋﻼﻣت و ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ از ﺳﺎﺗو )(SATO
ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺟﺎزه ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻣﺳﮑن ھﺎ
ﺑ رای ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧود ﻣ زاﺣﻣت اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧﯾد .از اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗوﻟﯾد ﺳر و ﺻدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ وﯾژه در زﻣﺎن ﺳﮑوت و آراﻣش ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﯾن
ﺳﺎﻋﺎت  22-07اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد .در ﺳﺎﻋﺎت دﯾﮕر ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺗوان در ﺧﺎﻧﮫ،
در ﺑﺎﻟﮑن ﯾﺎ در اﻣﺎﮐن دﯾﮕر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳر و ﺻدا ،ﻟرزش ،ﺑو ﯾﺎ ﻣﺣرک
ھﺎی دﯾﮕری اﯾﺟﺎد ﻧﻣود ﮐﮫ داﺋﻣ ﺎ ً و ﺑﯾش از ﺣد ﻣ زاﺣم ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺳﮑن ھﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﮫ داری ﻧﻣود .ﺗﮭوﯾﮫ و ﺗﻌوﯾض ھوای ﻣﺳﮑن
ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗن در و ﭘﻧﺟره ھﺎ را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﻣت راه ﭘﻠﮫ ھﺎ اﻧﺟﺎم داد .در
دﺳﺗﺷوﯾﯽ و ﻓﺎﺿﻼب ھﺎی دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﯾﺎ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی
دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻟوﻟﮫ ھﺎ را ﻣﺳدود ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد
رﯾﺧت.
ﺑﺎﻟﮑن  /ﺗراس  /ﺣﯾﺎط ﻣﺳﮑن
ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﻣ راﻗب ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ ﺑﺎﻟﮑن ھم ﺑﺎﺷﻧد و در زﻣﺳﺗﺎن ﺑرف ﺑﺎﻟﮑن را
ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧد .در ﺑﺎﻟﮑن ﺧود ﻣﯽ ﺗوان ﻓﻘط ﺑﺎ ﮐﺑﺎب ﭘزی ﺑرﻗﯽ و ﺑﺎ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗن اﻣﻧﯾت آﺗش ﺳوزی و ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ،ﮐﺑﺎب ﭘﺧت .ﮔﻠداﻧﮭﺎ و ظروف
ﮔﻠﮭﺎ را ﺑﺎﯾد در ﺑﺎﻟﮑن ھﺎ در ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ ﻟﺑﮫ ﻗ رار داد .ﻧﺑﺎﯾد وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ
ﺑ رای ﻣﺣﯾط ﻣ زاﺣﻣت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﻓﺿﺎی ﺑﺎﻟﮑن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ
دﯾﮕری ﮔردآوری ﻧﻣود و از ﺑﺎﻟﮑن ﻧﺑﺎﯾد ﺗﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﯾﺎ ﺷﯽء دﯾﮕری ﭘرﺗﺎب
ﮐرد .ﻧﺻب آﻧﺗن و ﭼﯾزھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷرﮐت ﻣﺟﺎز اﺳت.

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن اﯾن ﻣﻘررات ﺑ رای ﺳﺎﺗو
) (SATOﯾﺎ ﺷرﮐت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑوﺟود آﻣده از ﺳﺎﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﺑوﺟود
آﻣدن آن ﺑوده اﺧذ ﻣﯽ ﮔردد .اﯾﻧﮭﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎﻣل ﻣواردی ﭼون رھﺎ ﻧﻣودن
وﺳﺎﯾل و ﻣﺑﻠﻣﺎن ﯾﺎ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺑ رای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت در زﺑﺎﻟﮫ
داﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﺑﮭم رﯾﺧﺗن زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﺧرﯾب ھﺎی دﯾﮕر
اﺳت.
ﭘﺎرک ﮐردن
ﭘﺎرک ﮐردن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷرﮐت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘط در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑ رای آﻧﮭﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﮔردﯾده ﻣﺟﺎز اﺳت .در
ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎط ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﮭوده ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ راﻧﻧدﮔﯽ ﻧﻣود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
در وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ آوردن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎط ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﺷد،
ﺳرﻋت ﺣرﮐت ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﺋﯾن ﺑﺎﺷد .ﭘﺎرک ﮐردن در راه ھﺎی اﻣدادی
ﻣﻣﻧوع اﺳت ،روﺷن ﮔذاﺷﺗن ﺧودرو در ﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎده ﻧﯾز ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﮑﺎن ھﺎی ﭘﺎرک ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑ رای ﭘﺎرک ﻣوﻗت ﺧودروھﺎی ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﺳﺎﮐﻧﯾن
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﻧﮫ ﺑ رای ﭘﺎرک ﮐردن داﺋم ﺧودروھﺎی ﺧود
ﺳﺎﮐﻧﯾن .ﻣﺣل ﭘﺎرک ﺧودرو را ﻓﻘط ﺑ رای ﭘﺎرک ﮐردن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری
ﭘﻼک دار ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود و ﻧﮫ ﭼﯾز دﯾﮕر .ﺳﯾم ھﺎی ﺑرق
ﺟداﮔﺎﻧﮫ را ﻧﺑﺎﯾد در ﭘرﯾزھﺎی وﯾژه ﮔرم ﮐردن ﺧودرو رھﺎ ﮐرد.

ﮔردﮔﯾری و ﮔرد ﺗﮑﺎﻧﯽ
ﮔرد ﮔﯾری و ﮔردﺗﮑﺎﻧﯽ ﻓرش ھﺎ ،ﻣوﮐت ھﺎ ،ﻟﺣﺎف ھﺎ و ﭘﺗوھﺎ ﻓﻘط در
ﻣﺎﮐن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ﻣﺟﺎز اﺳت ،ﻣﻌﻣوﻻً
در ﮐﻧﺎر دارﺑﺳت ﮔردﮔﯾری ﻓرش .ﺗﮑﺎﻧدن و ﭘﮭن ﮐردن ﻟﺑﺎس ھﺎ و ﻣﻼﻓﮫ
ھﺎ و ﺧﺷﮏ ﮐردن رﺧت ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺷﺳﺗﮫ ﺷده در ﺑﺎﻟﮑن ھﺎی ﻣﺳﮑن ﻓﻘط
در ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ ﻧرده ﺑﺎﻟﮑن ،در ﺣﯾﺎط ﻣﺳﮑن و در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗص
اﯾن ﮐﺎر ﻣﺟﺎز اﺳت.
ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد ھر وﻗت در ﺧﺎرج ﻣﺳﮑن و در ﺧﺎرج ﺣﯾﺎط ﻣﺳﮑن
ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺳﺗﮫ ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد .ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑ رای ﺳﺎﮐﻧﯾن
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺟﺎز در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗردد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻣ زاﺣﻣت اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،زﻣﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ و ﯾﺎ اﻣﺎﮐن ﻣﺷﺗرک
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﮐﺛﯾف ﮐﻧﻧد .ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑ رای رﻓﻊ ﺣﺎﺟت ﺑﮫ
ﺑﯾرون از ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎط ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑرد .ﺑﯾرون ﺑودن ﺣﯾواﻧﺎت ﺑدون ﻧظﺎرت
در ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎط ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗص ﺑﺎزی ﮐودﮐﺎن و در
ﻧزدﯾﮑﯽ اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﻣ راﻗب ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺻدای
ﺣﯾوان ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﻣﺛ ﻼً ﺻدای واق واق ﺳﮓ( داﺋﻣ ﺎ ً و ﺑﯾش از ﺣد ﻣ زاﺣم
ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﻧﺷود.
وظﯾﻔﮫ اطﻼع دادن ﺳﺎﮐن
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﮑن ﺧود و ﯾﺎ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻋﯾب و اﺷﮑﺎﻟﯽ را
ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾد ،ﻣﺛ ﻼً ﭼﮑﮫ ﮐردن آب ،وظﯾﻔﮫ ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﮫ ﺳﺎﺗو ) (SATOاطﻼع دھﯾد .ﺗرﺟﯾﺣ ﺎ ً ﻣوارد ﺧ راﺑﮑﺎری ﯾﺎ ﻧﻘض
ﻣﻘررت اﻧﺿﺑﺎطﯽ را ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺗو ) (SATOاطﻼع دھﯾد .در
ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ﺗﻐﯾﯾ رات ﯾﺎ ﺗﻌﻣﯾ رات ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ رﺋﯾس ﺧدﻣﺎت/
ﻣدﯾرﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ) (isännöitsijäاطﻼع داد و در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺳر و ﺻدا و ﻣ زاﺣﻣت ﻣﯽ ﺷوﻧد را ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
اطﻼع داد و ﺗﻼش ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎ را در روزھﺎی اداری ﭘﯾش از ﺳﺎﻋت
 9ﺷب اﻧﺟﺎم داد.

اطﻼع ﻧﻘل ﻣﮑﺎن
ﺟﮭت ﺑﮫ روز ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷدن اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﮐﻧﯾن و ارﺑﺎﺑﯾن رﺟوع ،ﺑﺎﯾد
ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﮑن و ﻧﻘل ﻣﮑﺎن از ﻣﺳﮑن را ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر ﺑﮫ
ﻣؤﺟر و ﺷرﮐت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻧﯾز ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺷﮭر ﻣﺣل
اﻗﺎﻣت ،ﺑﮫ ﺛﺑت اﺣوال ﺷﮭر اطﻼع داد.
ﻧﻘض ﻣﻘررات
ﻧﻘض ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت،
ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﮑن ﯾﺎ ﻟﻐو ﮐردن ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﮔردد .اﻧﺟﺎم ﺟرم ﯾﺎ ﻋﻣل
ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﮑوﻧت در ﻣﺳﮑن ﺑﺎﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺟرم
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻐو ﮐردن ﻗ رارداد اﺟﺎره ﻣﺳﮑن و اﺣﺗﻣﺎ ﻻً
وظﯾﻔﮫ ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﮔردد.
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘررات
ﺟﻠﺳﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن
ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ را ﺗﻐﯾﯾر دھد و ﯾﺎ ﺑ رای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ
ﺧودش را ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﺳﺗورات و رھﻧﻣودھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗواﻧﯾن ،آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻗ رارداد
اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ذﮐر ﮔردﯾده اﻧد در ﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻣﻘررات ﺑﺎﯾد ﺑﮫ روﺷﻧﯽ
در ﻣﻌرض دﯾد ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻗ رار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﻣﺳﮑن ھﺎی دﯾﮕری ھم ﻏﯾر از ﻣﺳﮑن ھﺎی
ﺳﺎﺗو ) (SATOوﺟود دارد
در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﮑن ھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﮫ ﻏﯾر
از ﻣﺳﮑن ھﺎی ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﺎﺗو ) (SATOوﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣﺛ ﻼً ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﺋول اﻣور ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد در ﻣورد ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﻣوارد
ﻧﻘض ﻣﻘررات اﻧﺿﺑﺎطﯽ را اطﻼع دھﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮫ
روز ﺷده را در ﺗﺎﺑﻠو اﻋﻼﻧﺎت راه ﭘﻠﮫ ﺧودﺗﺎن ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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ϳΩϮηϡΎΠϧζϴ̡Ύθϴ̡ΪϳΎΑΕΎϣΪΧήϳΪϣεήϳά̡
Ζ̯ήηΎϳ̵ϪϓήΣκΨηΪϳΎΑςϘϓέέΎ̯
̰δϣίϥΎ̰ϣϞϘϧϡΎ̴ϨϫΪϫΩϡΎΠϧιϮμΨϣ
ΪϧΎϤΑ̶ϗΎΑϦ̰δϣέΩώϠΒϣάΧϥϭΪΑΪϳΎΑ

•

•

(SATO ϮΗΎγςγϮΗΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬϩή̯ή̵̯ΎϫϩΩή̡
ήΟ΄ΘδϣςγϮΗϪϓΎοΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬϦ̰ϟΎΑ̵ΎϫϪθϴηήϴϤόΗϭΐμϧ

•

ϮΗΎγςγϮΗΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬϦ̰ϟΎΑ̵ΎϫϪθϴηήϴϤόΗϭΐμϧ
(SATO)
ΎϫϦ̰ϟΎΑ̶ϧϭήϴΑ̵ΎϫέΩ
Ϧ̰ϟΎΑϭΎϫϩήΠϨ̵̡ΎϫϪθϴηϥΩή̯ΰϴϤΗ
Ϧ̰δϣϒ̯ϭϒϘγˬΎϫέϮϳΩΡϮτγ
ϒ̯ϭϒϘγˬΎϫέϮϳΩΡϮτγϦΘηΩϪ̴ϧΰϴϤΗ

•
•
•

Ϧ̰δϣ ̶ϧϭήϴΑ̵ΎϫέΩ
̶Ϡλ̵ΎϫϞϔϗϭΎϫϻϮϟ̵έΎ̯ϦϏϭέ
̵Ύϫήϴ̳ίέΩξϳϮόΗϭήϴϤόΗ
ϥ̶ϠλΕΰϴϬΠΗϭέΩήϴϤόΗ
ˬ varmuusketju ̶ΘϴϨϣήϴΠϧίήϴϤόΗϭ̶̳Ϊϴγέϭΐμϧ
(ovisilmä έΩΪϳΩΥέϮγϭϪϧίϭέΎϳϻϮϟϪϠϴϣ
ΎϫϦ̰ϟΎΑ̶ϧϭήϴΑ̵ΎϫέΩϭΎϫϩήΠϨ̡
̵Ύϫήϴ̳ίέΩξϳϮόΗϭήϴϤόΗ
ή̴ϳΩϪΑΎθϣΕΰϴϬΠΗϭΎϫΖϔ̩ήϴϤόΗ
ΎϫϩήΠϨ̵̡ΎϫϪθϴηξϳϮόΗ
ήΟ΄ΘδϣςγϮΗϪϓΎοΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬϩή̯ή̵̯ΎϫϩΩή̡

ήΘθϴΑΕΎϋϼρ

ήΟ΄Θδϣ
(SATO ϮΗΎγ
ϭΪϨ̶̯ϣ̶̳Ϊϴγέ
ϭΪϨ̶̯ϣ̶̳Ϊϴγέ
ΩίΩή̶̡ϣέϪϨϳΰϫΩίΩή̶̡ϣέϪϨϳΰϫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ζ̯ήηΎϳ̵ϪϓήΣκΨηΪϳΎΑςϘϓέέΎ̯Ϧϳ
ΪϫΩϡΎΠϧιϮμΨϣ

•

Ζ̯ήηΎϳ̵ϪϓήΣκΨηΪϳΎΑςϘϓέέΎ̯Ϧϳ
ΪϫΩϡΎΠϧιϮμΨϣ

•

ΎϫέϮϳΩϥΩή̵̯έϮϳΩάϏΎ̯ϭϥΩή̯̲ϧέ
ϪϧΎΧβϴΧ̵ΎϫϥΎ̰ϣΡϮτγξϳϮόΗϭήϴϤόΗ
ϪϧΎΧβϴΧ̵ΎϫϥΎ̰ϣΡϮτγΖϴόοϭϝήΘϨ̯ϭ̶ϨϴΑίΎΑ
ΎϧϮγ̵ϪΘΨΗζ̯ϭέ ήϴϤόΗ
ϒϘγΡϮτγϥΩή̯̲ϧέ
ϒ̵̯Ύϫζ̯ϭέϭΡϮτγξϳϮόΗϭήϴϤόΗ
ϥ̶ΑϭέϑήΑϭϦ̰ϟΎΑϦΘηΩϪ̴ϧΰϴϤΗ
Ϧ̰ϟΎΑέΩΏΝϭήΧ̵ΎϫΥέϮγϥΩή̯ΰϴϤΗ
Ϧ̰ϟΎΑΡϮτγήϴϤόΗ
ΎϫΪϤ̯ϭϦ̰δϣϝϮϘϨϣήϴϏΕΰϴϬΠΗ
ΕΰϴϬΠΗ ξϳϮόΗϭήϴϤόΗ
̶ϳϮθϓήυ̵ΎϫϪδϔϗϥΩϮϤϧϞμΘϣϭϥΩή̯ΪΟ
Ϧ̰δϣ̵ΎϧϮγ̵Ύϫ̶ηΎ̯ξϳϮόΗϭήϴϤόΗ
ϥΩή̯ϡή̳
Ύϫ̫ΎϓϮη̵ήϴ̳Ϯϫ
Ύϫ̫ΎϓϮηϪϴϟϭϢϴψϨΗ
̫ΎϓϮη̵Ύϫ̟Ύ̡ϮγϪΑ̶̳ΪϴγέϭήϴϤόΗ
Ύϫ̫ΎϓϮηϦΘηΩϪ̴ϧΰϴϤΗ
ΪϧέΩέήϗΎϫέΎΘΧΎγέΩϪ̶̯ϳΎϣή̵̳ΎϫϢΘδϴγ
ϮϫϪϳϮϬΗ
̶ΟϭέΧ̵ϭϫϪϳϭϬΗΥέϭγεϭ̡έγϥΩέ̯ίϳϣΗ
̶ΟϭέΧ̵ϭϫϪϳϭϬΗΥέϭγεϭ̡έγήϴϤόΗϭϢϴψϨΗ
ϪϧΎΧ̵ϭϫϪϳϭϬΗ̵ΎϫϝΎϧΎ̯ϥΩέ̯ίϳϣΗ
ΎϬϧ̵ΎϫέΗϠϳϓϭ̶ϧέΑΟ̵ϭϫϪϳϭϬΗΥέϭγεϭ̡έγϥΩή̯ΰϴϤΗ
̶ϧέΑΟ̵ϭϫϪϳϭϬΗΥέϭγεϭ̡έγ̵ΎϫέΗϠϳϓξϳϮόΗϭϪϴϬΗ
ίΎ̳ϕΎΟεϮ̡ήγΎϳϪϳϮϬΗ̶Αή̩ήΘϠϴϓϥΩή̯ΰϴϤΗ
ίΎ̳ϕΎΟεϮ̡ήγΎϳϪϳϮϬΗ̶Αή̩ήΘϠϴϓξϳϮόΗϭϪϴϬΗ
ίΎ̳ϕΎΟεϮ̡ήγΎϳίΎ̳ϕΎΟήϴϤόΗ
ήΘϠϴϓξϳϮόΗϭϪϴϬΗΎϳϦ̰δϣϞ̯ϮϫϪϳϮϬΗϩΎ̴ΘγΩήΘϠϴϓϥΩή̯ΰϴϤΗ
ΪϳΪΟ
Ϧ̰δϣϞ̯ϮϫϪϳϮϬΗϩΎ̴ΘγΩήϴϤόΗΎϳ̶̳Ϊϴγέ
Ϧ̰δϣϞ̯ϮϫϪϳϮϬΗϩΎ̴ΘγΩϢϴψϨΗ
ΏϼοΎϓϭΏ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩ
Ώ̵ΎϫήϴηήγϥΩή̯ΰϴϤΗ
Ώ̵ΎϫήϴηέΩΏϥΎϳήΟϪϴϟϭϢϴψϨΗ
ΖϟϮΗ̲ϨϠϴηΎϳεϭΩ ̲ϨϠϴηξϳϮόΗ
Ώ̵ΎϫήϴηξϳϮόΗϭήϴϤόΗ
ΖϟϮΗϒ̯ήϴϤόΗ
ήΟ΄ΘδϣςγϮΗϪϓΎοΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬ̶ϳϮθγΎΒϟϦϴηΎϣήϴϤόΗ

•

(SATO ϮΗΎγςγϮΗϪϓΎοΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬ̶ϳϮθγΎΒϟϦϴηΎϣήϴϤόΗ
ήΟ΄ΘδϣςγϮΗϪϓΎοΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬ̶ϳϮθγΎΒϟϦϴηΎϣϥΩή̯ϞμΘϣ

•

ϮΗΎγςγϮΗϪϓΎοΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬ̶ϳϮθγΎΒϟϦϴηΎϣϥΩή̯ϞμΘϣ
(SATO)

ήΘθϴΑΕΎϋϼρ

ήΟ΄Θδϣ
(SATO ϮΗΎγ
ϭΪϨ̶̯ϣ̶̳Ϊϴγέ
ϭΪϨ̶̯ϣ̶̳Ϊϴγέ
ΩίΩή̶̡ϣέϪϨϳΰϫΩίΩή̶̡ϣέϪϨϳΰϫ
•

ϳΩϮηϡΎΠϧζϴ̡Ύθϴ̡ΪϳΎΑΕΎϣΪΧήϳΪϣεήϳά̡
Ζ̯ήηΎϳ̵ϪϓήΣκΨηΪϳΎΑςϘϓέέΎ̯
ΪϫΩϡΎΠϧιϮμΨϣ

ΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬ̶ϳϮθγΎΒϟϦϴηΎϣ̵ΎϫϝΎμΗϥΩή̯̠ϴ̯ϭϦΘδΑ
ήΟ΄ΘδϣςγϮΗϪϓΎο
ήΟ΄ΘδϣςγϮΗϪϓΎοΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬ̶ϳϮθγΎΒϟϦϴηΎϣ̵Ύϫήϴηΐμϧ

•

•

•

ϮΗΎγςγϮΗϪϓΎοΕΰϴϬΠΗϪϴϬΗˬ̶ϳϮθγΎΒϟϦϴηΎϣ̵Ύϫήϴηΐμϧ
(SATO)
ϪϟϮϟ̶ϳϮϧίϥΩή̯ΰϴϤΗϭϝήΘϨ̯
ϪϟϮϟ̶ϳϮϧίήϴϤόΗϭ̶̳Ϊϴγέ
ϒ̵̯ΎϫϩΎ̩ϥΩή̯ΰϴϤΗϭϝήΘϨ̯
ϒ̵̯ΎϫϩΎ̩ήϴϤόΗϭ̶̳Ϊϴγέ
ΏϼοΎϓϭΏρϮτΧήϴϤόΗϭ̶̳Ϊϴγέ
ΖϟϮΗϭΎϫήϴηίΏϥΪϴ̶̰̩ϨϴΑίΎΑϭϝήΘϨ̯

•

Ϧ̰δϣϞ̯Ώ̵ΎϫήΘϨ̯ϥΪϧϮΧ

•
•
•
•
•

ΪϳΎΑˬΏϥΪϴ̰̩ϭηήΗϩΪϫΎθϣΕέϮλέΩ
ϪΑ̶̳ΪϴγέΖ̯ήηϪΑϪϠλΎϓϼΑέΩέϮϣ
ΩΩωϼρ ϥΎϤΘΧΎγ
ΎοΎϘΗϪϧΎ̳ΪΟ SATO ϮΗΎγϪ̶̯ΗέϮλέΩ
̶μΨθϣ̵ΎϫϥΎ̰ϣέΩςϘϓήΟ΄ΘδϣΪϳΎϤϧ
ΪϧϮΧ̶ϣέΏ̵ΎϫήΘϨ̯

•

•

Ϧ̰ϣή̴Α
Ϧ̰δϣϞ̶̯ϗήΑ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩ
̶ΑΎΘϬϣΎϳΖϨγέϮϠϓ̵Ύϫ̠ϣϻϭΎϫ̠ϣϻξϳϮόΗϭϪϴϬΗ
̶ΑΎΘϬϣΎϳ ΖϨγέϮϠϓ̵Ύϫ̠ϣϻ̵ΎϫίϮϴϓξϳϮόΗϭϪϴϬΗ
ΎϬϧ̵ΎϫεϮ̡ϭέϭϩΪηΐμϧ̵Ύϫ̠ϣϻήϴϤόΗ
ΎϫίϮϴϓξϳϮόΗϭϪϴϬΗ
ϕήΑ̵ΎϫΪϴϠ̯ϭΎϫΰϳή̡ήϴϤόΗ
Ύϫέϭ̫ΎΑΐμϧ
ϦΘϧϪΑϝΎμΗϢϴγήϴϤόΗϭϪϴϬΗ
ΰϳή̡ϥΩϭΰϓΰϴϧϭϦΘϧϭΖϧήΘϨϳˬϦϔϠΗ̵ΎϫϢϴγϥΩή̯ϪϓΎο

•

ϩέϮϫΎϣ ζϳΩΐμϧ

•
•
•
•
•
•
•

ϳΩϮηϡΎΠϧζϴ̡Ύθϴ̡ΪϳΎΑΕΎϣΪΧήϳΪϣεήϳά̡
Ζ̯ήηΎϳ̵ϪϓήΣκΨηΪϳΎΑςϘϓέέΎ̯
ΪϫΩϡΎΠϧιϮμΨϣ
ϳΩϮηϡΎΠϧζϴ̡Ύθϴ̡ΪϳΎΑΕΎϣΪΧήϳΪϣεήϳά̡
Ζ̯ήηΎϳ̵ϪϓήΣκΨηΪϳΎΑςϘϓέέΎ̯
ΪϫΩϡΎΠϧιϮμΨϣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ϧ̰δϣϞ̯ ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩϭΎϫϦϴηΎϣ
Ύϫ̵ήΗΎΑξϳϮόΗϭϪϴϬΗ
ΎϧϮγϩΪϨϨ̯ϡή̳ϩΎ̴ΘγΩξϳϮόΗϭϪϴϬΗ
ΎϧϮγϩΪϨϨ̯ϡή̳ϩΎ̴ΘγΩ̵Ύϫ̲ϨγξϳϮόΗϭϪϴϬΗ
ϡϭΰϟΕέϮλέΩϩΪϨϨ̯Ωήγ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩϥΩή̯Ώ
ίΎ̳ϕΎΟϭϩΪϨϨ̯Ωήγ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩΝέΎΧϭϞΧΩϦΘηΩϪ̴ϧΰϴϤΗ
ΪϨ̶̯ϣέΎ̵̯ήΗΎΑΎΑϪ̵̯ίϮγζΗήτΧήϳ̫ϪΑ̶̳ΪϴγέϭϪϴϬΗ
Ϩ̶̯ϣέΎ̯Ϫ̰ΒηϕήΑΎΑϪ̵̯ίϮγζΗήτΧήϳ̫ϪΑ̶̳ΪϴγέϭϪϴϬΗ
ϩΪϨϨ̯Ωήγ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩϭίΎ̳ϕΎΟϪΑ̶̳ΪϴγέϭήϴϤόΗ
̶ϧϭήϴΑ̵ΎϫϪρϮΤϣ
̶Ττγ̵ΎϫέΎΘΧΎγ
ϥΎΘΧέΩϭϥΎϫΎϴ̳ΖηΎ̯
ΎϫϩΎ̴ΘγΩˬΕΰϴϬΠΗˬϞϳΎγϭ

ήΘθϴΑΕΎϋϼρ

ήΟ΄Θδϣ
(SATO ϮΗΎγ
ϭΪϨ̶̯ϣ̶̳Ϊϴγέ
ϭΪϨ̶̯ϣ̶̳Ϊϴγέ
ΩίΩή̶̡ϣέϪϨϳΰϫΩίΩή̶̡ϣέϪϨϳΰϫ
•
•
•

•

̮Βγ̵ΎϫέΎμΣ
̵ίΎΑϞϳΎγϭ
Ϧϴ̴Ϩγ̵ΎϫέΎμΣ
̶ϣϮϤϋϦ̯Ύϣ
ρΎϴΣ̵ΎϫϥΎϤΘΧΎγ
ϪϳϮϬΗϭ̶Αˬ̶ϳΎϣή̵̳έΎΠϣ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩϭΕΰϴϬΠΗˬϞϳΎγϭ
ϪϳϮϬΗϭ̶Αˬ̶ϳΎϣή̵̳έΎΠϣ̵ΎϫϢΘδϴγ
ΎϫϩΎ̴ΘγΩϭΕΰϴϬΠΗˬϞϳΎγϭ
(väestönsuoja ΙΩϮΣϭΕϼϤΣίϦϴϨ̯ΎγΖυΎϔΣϪρϮΤϣ
̶ϧϮϧΎϗΕΰϴϬΠΗϭϞϳΎγϭ
ϩήϴϏϭΪϳ̵Ύϫιήϗ˱ϼΜϣˬήΘθϴΑϡίϮϟ
Ϧ̰δϣέϮμΤϣρΎϴΣϪρϮΤϣ
ΖγϩΪηϪΘϓή̳ήψϧέΩήΟ΄Θδϣ̶μΨηϩΩΎϔΘγ̵ήΑϪ̵̯ϪρϮΤϣ

•

ή̴ϳΩϞΎδϣ
Ϧ̰δϣϪϤϴΑϪϴϬΗ

•
•
•
•
•
•

ϥΩή̯ϭέΎ̡ˬϦΘηΩϪ̴ϧΰϴϤΗΖϴϟϮΌδϣϪϠϤΟί
Ϧ̰δϣϪΑϖϠόΘϣρΎϴΣϦϤ̩ϥΩή̯ϩΎΗϮ̯ϭϑήΑ
ΪηΎΑ̶ϣήΟ΄ΘδϣϩΪϬϋήΑ

ϮΗΎγˬΪηΎΒϧ̶ϟϮϤόϣ̶̳ΩϮγήϓϭϑήμϣήγήΑωϮοϮϣϭΪηΎΑϩΪηΕέΎδΧίϭήΑΐΟϮϣήΟ΄ΘδϣΩϮΧϪ̶̯ΗέϮλέΩ
ΖϴϟϮΌδϣϪ̶̯ϳΎϫέΎ̯ΖΑΎΑˬϩΪηϡΎΠϧ̶όϗϭ̵ΎϫϪϨϳΰϫαΎγήΑΎϳ ϦϳήΟ΄ΘδϣίώϟΎΒϣάΧ ̵Ύϫ ΖϤϴϗ ΖδϴϟΎΑϖΑΎτϣ SATO)
ϮΗΎγϩΪϨϳΎϤϧΎϳ SATO ϮΗΎγίϪ̪ϧΎϨ̩ΪϳΎϤϧ̶ϣάΧήΟ΄ΘδϣίέϪρϮΑήϣώϠΒϣΰϴϧΖγ SATO ϮΗΎγΎΑϥϡΎΠϧ
ΪϴΎϤϧΖϳΎϋέέΎϬϧˬΪϳϩΩϮϤϧΖϓΎϳέΩϝϭΪΟϦϳέΩέϮ̯άϣΩέϮϣήϳΎϐϣΎϳήΗϖϴϗΩ̵ΎϫϞϤόϟέϮΘγΩ SATO)

