ژانویه 2022

فعالیتهای ساختوساز در ماه ژانویه
سال  2022بر رهبران ما و کل منطقه دورهام مبارک! امسال هم نقاط
عطف جالب توجهی برای مرکز جدید مراقبتهای بلندمدت که در
مجاورت  Ajax Pickering Hospitalدر دست احداث است رقم خواهد
خورد .ما مشتاقانه منتظریم که این رویدادهای مهم را با جامعهمان
بهاشتراک بگذاریم ،پس از پیشرفتهای حاصلشده در همین ماه اخیر
شروع میکنیم.
در خارج از مرکز ،حصار دور سایت ساختوساز برداشته شد .مانعهای
مسدودکنندۀ الین  Clements Roadنیز برداشته شد ،البته خیابان
 Harwood Avenueبهصورت نیمهمسدود باقی میماند چون
ساختوساز محوطه جدید پارکینگ خودروها ادامه دارد .فعالیتهای
خارج از ساختمان طی چند هفتۀ آینده عمدتا ً بر محوطه پارکینگ متمرکز
خواهد بود .جرثقیل الزم برای کار روی سازه همین ماه جاری مستقر شد
و همچنان که اجزای پیشساخته آورده میشود ،ورود و خروج کامیونهای
بیشتری را پیشبینی میکنیم.

پس از تکمیل این پارکنیگ 500 ،جای پارک برای بیماران مرکز
مراقبتهای بلندمدت و بیمارستان ،و همچنین ساکنان ،مالقاتکنندگان،
اعضای تیم ،و اعضای خانواده فراهم خواهد شد.
در داخل مرکز ،نردههای تراسها نصب شده است و امور نهایی با
سرعت باالیی درحال انجام است .همچنان که عملیات ساختوساز
ساختمان به پایانش نزدیک میشود ،تیمهای ساختوساز Lakeridge
 Healthو  PCLدرحال بازبینی کلیه قسمتهای مرکز هستند تا هرگونه
عیب را شناسایی کرده و رفع کنند — از وسایل روشنایی گرفته تا لوالی
درها و کفپوشها .بدین ترتیب اطمینان حاصل میشود که ساختمان
شستهورفته ،تکمیلشده و آماده باشد که به تیم Lakeridge Health
واگذار شود.
طی این فاز پایانی ،عملیات تمیزکاری سایت ساختوساز انجام میگیرد و
ممکن است کمی سر و صدای مزاحم ایجاد شود .همچنان از کلیه ساکنان
منطقۀ مجاور سایت ساخت و ساز بهخاطر صبر و درکشان سپاسگزاری
میکنیم.
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نگاهی بهسوی "عملکرد چشمگیر"
تنها  12ماه پس از شروع عملیات ساختوساز ،اکنون مرکز مراقبتهای
بلندمدت در  Lakeridge Healthدارد به عملکرد چشمگیر نزدیکتر
میشود .عملکرد چشمگیر که نوعی دستاورد بزرگ است ،نشان میدهد
که کلیه عملیات اصلی ساختوساز به اتمام رسیده و مرکز آماده است تا به
 Lakeridge Healthواگذار گردد.

دستبهدست هم در خالل کوالک
شهر آژاکس در  17ژانویه شاهد بارش برف  50سانتیمتری در پی این
طوفان زمستانی بیسابقه بود .در واکنش به این رخداد ،بیش از  20کارگر
از سایت ساختوساز مرکز مراقبتهای بلندمدت داوطلب شدند تا برف را
از کف پارکینگ  Ajax Pickering Hospitalبروبند .به یُمن تالشهای
بینظیر آنان ،کارکنان بیمارستان توانستند به مراقبتهای اساسی در خط
مقدم ادامه دهند و بیماران توانستند دسترسی ایمنی به بیمارستان داشته
باشند.

پس از این ،تیم  Lakeridge Healthطی ماههای پیش رو از آماده بودن
مرکز مجهز و بهروز برای پذیرش افراد اطمینان خواهد یافت .این
این
ِ
اقدام شامل نصب شبکههای اینترنت ،وسایل و دستگاهها ،تابلوهای هنری،
و امور نهایی میشود که این مرکز را به مکانی توأم با آسایش و راحتی
برای  320ساکن خود در آینده مبدل میسازد .گرچه دستیابی به عملکرد
چشمگیر اتمام عملیات اصلی ساختوساز را در مرکز مراقبتهای
بلندمدت رقم میزند ،پروژههای ساختوساز جداگانهای روی سکوی فرود
هلیکوپتر و محوطه پارکینگ به کار خود ادامه خواهند داد.
دستیابی بهموقع به این هدف یک موفقیت عظیم برای کلیه افراد دخیل در
برنامهریزی و ساختوساز این ساختمان است Lakeridge Health .با
گرفتن جشنی همراه با شرکای خود یعنی معماران PCL Construction
و Infrastructure Ontarioو  Parkin and Gدر کنار دولت استانی،
این موفقیت را بهعنوان نقطه عطفی رقم خواهد زد .برای دیدن چکیدهای
از این پیشرفت چشمگیر و شراکتهایی که چنین نقطه عطفی را میسر
ساخت ،ویدئوی زیر را تماشا کنید!

یکی از اعضای تیم  PCLدرحال برفروبی در قسمت پارکینگ پزشکان

واژهنامه اصطالحات کلیدی
ساختوساز
عملکرد چشمگیر عبارت است از نقطه عطفی در ساختوساز
که نشان از تکمیل عملیات اصلی ساختوساز دارد .گواهی
عملکرد چشمگیر بهمنزله آن است که پروژه ،یا بخشی از
پروژه ،آماده بهرهبرداری طبق کاربرد موردنظر است و مالک
میتواند آن را تصاحب کند و از آن استفاده نماید.

در ارتباط بمانید
ما ازطریق این خبرنامه جامعه و وبسایت خود به آدرس  lh.caشما را
همچنان در جریان پیشرفتهایمان قرار خواهیم داد.
اگر هرزمان سؤالی داشتید یا مایل به کسب اطالعات بیشتر بودید ،لطفا ً با
شماره  905-576-8711داخلی  34167تماس بگیرید یا به آدرس
 AjaxLTC@lh.caایمیل بفرستید .همچنین میتوانید ما را در توییتر
و فیسبوک دنبال کنید.

بازبینی عیوب بازبینی عیوب قبل از عملکرد چشمگیر صورت
میگیرد .یک بازبینی جامع جهت شناسایی و رفع کلیه مشکالت
ظاهری و کیفی انجام میگیرد .عیوب میتواند شامل خط و خش
در نقاشی دیوارها ،نازککاری کف ،سازههای سقف ،عملکرد
المپها ،محل قرارگیری پریزها و غیره باشد.

