
 2021ژوئن 

 ماه نقطه عطف  یک شش 
ن ماه آغاز پروژه مرکز مراقبت درازمدت جدید که در حال حاضن  در ششمی 

زده در حال ساخت است، هیجان  Ajax Pickeringدر کنار بیمارستان 
فت  هستیم و آن جشن م  یم. به مناسبت این رویداد مهم، پیشر گی 

 کنیم. باورنکردنن رخ داده در چهار ماه گذشته را مرور م 

 

نتاریو  : 2020ژوئیه 
ُ
اعالم کرد که یک مرکز   ژوئیه گذشته دولت ا

متعلق    Ajax Pickeringیمارستان مدت جدید در محل ب مراقبت دراز 
به عنوان بخشر از برنامه آزمایشر ساخت    Lakeridge Healthبه  

سازد در  رسی    ع، ساخته خواهد شد. این برنامه، مرکز جدید را قادر م 
ساز  و تر از ساخت چند ماه، نه چند سال، ساخته شود تا رسی    ع

  Durhamدرازمدت مورد نیاز در منطقه  تخت مراقبت   320معمول،  
 را به آن عرضه کند. 

 2021فوریه  9ساخت زیربنا در 

 

ن طبقه  ساخت  دو جرثقیل آمدند، تیم : 2021مارس  وساز ریخی 
ن   همکف را به پایان رساند و دیوارهای طبقه اول باال رفتند. همچنی 

Lakeridge Health    یک برنامه ویژه شهرداری را به صورت زنده
ن منطقه  در فیس  بوک اجرا کرد که در آن بسیاری از ساکنی 

Durham    کت در یک »قدم زدن« مجازی در مرکز مراقبت رسر
 کردند. 

 

 طبقه اول مرکز مراقبت کامل   : 2021آوریل 
 شد. 

 

 های مرکز مراقبت  انتقال عوامل مدوالر )بخش  : 2021یم 
آغاز شد و طبقات   Ajaxکه دور از محل پروژه ساخته شدند( به 

 دوم و سوم کامل شدند. 

طبقه چهارم در حال تکمیل است و کارکنان    : 2021ژوئن 
وساز، کار روی طبقه پنجم و طبقه آخر یعنن طبقه ششم  ساخت

 را آغاز خواهند کرد. 

 

کوچرن، رئیس    را به همراه شارون Ajaxوزیر فورد، پروژه جدید در نخست
، وزیر پیی  بثلنفلوی، وزیر راد فیلیپس و Lakeridge Healthهیئت امنای 

 کند وزیر مرییل فولرتون اعالم م

ن زدند و  : 2021ژانویه  وساز  ساخت   کارکنان کلنگ پروژه را به زمی 
 رسما آغاز شد. 

وساز کار حفاری از  ساخت   در ماه ژانویه و فوریه، تیم : 2021فوریه 
ن برای زیربنای ساختمان و نصب خدمات تاسیسات را   ن بی  جمله ریخی 

 آغاز کرد. 
 2021ژوئن  19کارکنان در حال کار روی طبقه چهارم در 

 



 در تابستاننگایه به ساخت 
ی
 وساز آت

 هافعالیت 

وساز در تابستان انجام خواهند شد.  در  تعدادی از تحوالت مهم ساخت 
ن   PCL Constructionهای پیش رو  ها و ماه هفته  های آسانسور را نصب  کابی 

ها و نصب سیستم تهویه و واحدهای  ها و کف خواهد کرد و ساخت سقف 
ن برق مرکز را آغاز خواهد کرد. با فعالیت  های بسیار زیاد که در جریان  تامی 
وساز همچنان شلوغ خواهد بود.  هستند، کار در داخل و اطراف محل ساخت 

های ایجاد شده در  و صدا و اختالل کنند تا رس کارکنان به سخن  تالش م 
ین حد برسد.  ن به کمی   روزمره ساکنی 

ی
 زندگ

ات بیمارستان  و پارکینگ   Ajax Pickering  تغییر

 COVID-19 مرکز ارزیات  

ساخت مرکز مراقبت درازمدت شامل ساخت یک گاراژ پارکینگ جدید در  
کنندگان  قات محوطه بیمارستان است که وسایل نقلیه کارکنان، بیماران و مال

، در خود جای  Ajax Pickeringرا، هم برای مرکز جدید و هم بیمارستان 
، به صورت نوبن  بسته  هانی از محوطه پارکینگ خواهد داد. بخش  های کنونن

 وساز گاراژ پارکینگ جدید را در خود جای دهند. خواهند شد تا ساخت 

یس به پارکینگ عموم پویلاز ماه ژوئن، راه  و پارکینگ مرکز ارزیانی   های دسی 
COVID-19    در انتهای جنونی بیمارستان تغیی  خواهند کرد. وسایل نقلیه

های  جنونی وارد محوطه  Harwoodهمچنان از سمت شمال از طریق خیابان 
  بیمارستان خواهند شد و از طریق دروازه 

 
ق های جدید در محوطه خروجی رسر

ن مسی  خود را عوض خواهند کرد. عالمت  حل  ها و تابلوهای واضح در مپایی 
های جدید حرکت کنند و  وجود خواهند داشت تا به رانندگان کمک کنند در راه

ما بابت هرگونه مشکل که این امر ممکن است برای هر کدام از  
 خواهیم. کنندگان ایجاد کند پوزش ممالقات 

 -از نظرات شما  در طول ساخت مرکز مراقبت، مهم است که مستقیما 
 آگاه شویم.  - هایمانها و همسایه محل هم 

مرکز مراقبت دارید، لطفا به نشانن   هانی درباره ساختاگر پرسش یا نگرانن 
AjaxLTC@lh.ca  ایمیل بفرستید یا هر لحظه با شماره                      

ید.   34167داخیل   905 -576-8711  تماس بگی 

ن و مالقاتنمای گاراژ پارکینگ بیمارستان و    اتومبیل 500کنندگان با ظرفیت باالی کارکنان مراقبت درازمدت، ساکنی 

 
ن ما بپیوندید   برای دریافت آخرین اخبار مرکز مراقبت درازمدت، به فهرست ایمیل ساکنیر

 

ایمیل کردن نام و  با  های رویدادها را مستقیما در صندوق ایمیل خود دریافت کنید؟ آیا مایلید آخرین اخبار و دعوتنامه 
 ، به فهرست ایمیل ما بپیوندید. AjaxLTC@lh.ca  نشاتن خود به

 
ن م  بوک،  وییی  و فیس یا دنبال کردن ما در ت   lakeridgehealth.on.caتوانید با بازدید از وبسایت ما به نشانن همچنی 

 از آخرین اخبار آگاه شوید. 
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