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دستیابی به عملکرد چشمگیر
روز  2مارس Lakeridge Gardens ،به عملکرد چشمگیر دست یافت.
عملکرد چشمگیر ،که نوعی دستاورد عظیم محسوب میشود ،بر تکمیل کلیه
عملیات ساختوساز اصلی داللت دارد و اینکه کلیدهای مرکز به
 Lakeridge Healthواگذار شده است تا شروع به کار کند .با افتتاح
رسمی مرکز در ماه جاری Lakeridge Health ،به برنامهریزی و
آمادهسازیهای نهایی ادامه خواهد داد تا ساکنان به این مرکز منتقل شوند.
برای ثبت این نقطه عطف و پیشرفت بینظیر در ساخت این مرکز،
 PCL Constructionیک فیلم مستند کوتاه ساخت .در این ویدئو ،مراحل
برنامهریزی ،نوآوریها و همکاریهایی در جهت ساخت این مرکز از ابتدا تا
انتها به تصویر کشیده شده است.
برای تماشا و اشتراکگذاری این ویدئو ،روی عکس زیر کلیک کنید!

 Lakeridge Gardensبهحکایت اعداد:

•

عملیات اصلی ساختوساز در یک بازه
حیرتانگیز ،یعنی  13ماه ،انجام شد .ساخت
یک مرکز مراقبتهای بلندمدت اگر نگوییم
سالها ،حداقل ماهها بیشتر زمان میبرد.

•

در سراسر  ،Lakeridge Gardensبیش از
 500پنجره و  1000درب نصب شده است.

•

در روزهای اوج کار ،بالغ بر  600کارگر ماهر
در سایت ساختوساز Lakerdige Gardens
مشغول کار بودند.

پرسشهای متداول

چه زمانی ساکنان وارد این مرکز میشوند؟
انتظار میرود ساکنان از رو سهشنبه 29 ،مارس  ،2022بهتدریج وارد
مرکز شوند.
میتوانم از قسمتهای مختلف  Lakeridge Gardensبازدید کنم؟
ما در مقطع کنونی بهدلیل پروتکلهای جاری کووید 19-قادر نیستیم اجازه
گشت زدن حضوری را بدهیم .با این حال ،یک تور ویدئویی خیلی زود آماده
خواهد شد تا خانوادهها و اعضای جامعه بتوانند بهصورت مجازی از
قسمتهای مختلف این مرکز جدید بازدید کنند.
مالقاتکنندگان در کجا میتوانند پارک کنند؟
تعداد محدودی جای پارک برای مالقاتکنندگان به مرکز مراقبتهای بلندمدت
در ضلع جلویی  Lakeridge Gardensوجود دارد .ما همچنین درحال
ساخت یک پارکینگ در مجاورت این مرکز هستیم که مختص خدماترسانی
به  Lakeridge Gardensو Lakeridge Health’s Ajax
 .Pickering Hospitalخواهد بود.
تعداد اعضای تیمهایی که در  Lakeridge Gardensمشغول کار
میشوند چند نفر خواهد بود؟
بیش از  500کارمند در بخش اداری و مراقبتی Lakeridge Gardens
کار میکنند ،که همه آنها کامالً آموزش دیدهاند و تجربه چندین ساله در حوزه
مراقبتهای بلندمدت دارند.

عکس هوایی از روند ساخت پارکینگ با ظرفیت پارک  500خودرو در روز
 6فوریه 2022

شمارهتلفن و ایمیل جدید Lakeridge Gardens

با توجه به ظرفیت محدود پارکنیگ ،اعضای تیم کجا پارک خواهند کرد؟
بهار پارسال ،یک کسبوکار خانوادگی کهنهکار که تحت مالکیت محلی است
زمین واقع در  Barr Roadو  Monarch Avenueرا سخاوتمندانه اهدا
کرد تا به مشکل پارکینگ در  Lakeridge Gardensکمک شود .ما
همچنان به این محوطه دسترسی خواهید داشت تا زمانی که پارکینگ تکمیل
شود ،و پرسنل مسیر بین مرکز و زمین پارکینگ را با سرویس ون طی
خواهند کرد.
نحوه جایدهی ساکنان در این مرکز به چه صوت است؟
جایدهی افراد در مراکز مراقبتهای بلندمدت منطقۀ دورهام را Home
and Community Care Support Services Central East
مدیریت و هماهنگی میکند .فرآیند جایدهی افراد شامل یک ارزیابی
چندبخشی میشود ،ازجمله یک ارزیابی که مسئول هماهنگی خدمات مراقبتی
صورت میدهد ،تا از وجود سوابق صحیح درخصوص پیشینه پزشکی
اطمینان حاصل شود ،و به تعیین صالحیت برای برخورداری از مراقبتهای
بلندمدت کمک شود.
قوانین مالقات در مرکز چیست؟
مرکز  Lakeridge Gardensمالقاتکنندگان را ملزم میداند که مدرک
واکسیناسیون کووید 19-خود را نشان دهند .همچنین مالقاتکنندگان باید یک
تست آنتیژن سریع نیز قبل از ورود به مرکز بدهند .کلیه پرسنل ،مراقبان،
مالقاتکنندگان ،و ساکنان موظف هستند همچنان اقدامات بهداشت عمومی را
طبق الزام انجام دهند ،ازجمله غربالگری و تست دادن موقع ورود به مرکز،
ماسک زدن ،فاصلهگذاری فیزیکی ،بهداشت دست ،و ماندن در خانه موقعی
که کسالت دارند.

نمایی از ورودی جلویی مرکز Lakeridge Gardens

حال که این مرکز آماده افتتاح شده است ،اطالعات تماس  Lakeridge Gardensتغییر یافته است .اگر سؤالی درخصوص مرکز دارید ،لطفا ً هرزمان که
مایل بودید ،با شمارهتلفن جدید ما به شماره  905-428-5201داخلی  17110یا ایمیل  LakeridgeGardens-info@lh.caارتباط برقرار کنید.

