سپتامبر 2021

ماه پرمشغلهای از پیشرفت
کار ساخت در حال انجام آسایشگاه جدید و بلندمدت در بیمارستان Ajax
 Pickeringبه
نه ماه رسیده است و پیشرفت سریع و مداومی دارد .سپتامبر ماه پرمشغلهای
بوده است ،زیرا کارکنان در حال تبدیل این ساختمان به مکانی راحت و
خانهای امن برای ساکنان آتی ،خانوادهها و اعضای تیم میباشند.
سازه این آسایشگاه اکنون کامل شده است و داریم توجه خود را به پروژههای
طراحی داخلی و خارجی و نازککاری معطوف کردهایم .برای مثال ،در این
ماه نصب آسانسور شروع شده است و کارکنان به درست کردن سقف و
بتنریزی برخی از جدولهای شبکه جادهای بیرونی ادامه میدهند.

منظرهای از سقف آسایشگاه در  26سپتامبر 2021

نصب پنل بیرونی نیز در حال انجام است و قرار است پاییز امسال
تکمیل گردد .این کار اقدامی هیجانانگیز است ،زیرا این طراحی
پانل ظاهر این ساختمان را همانند یک خانه میکند.
بخش عمده پیشرفت باورنکردنی این آسایشگاه بدلیل برنامه Accelerated
 Build Pilotدولت انتاریو است .با مشارکت دولت ایالتیPCL ،
 Constructionو  Infrastructure Ontarioاین آسایشگاه بلندمدت جدید
زودتر از یک ساختمان سنتی تکمیل میگردد که این موضوع مرهون
رویکرد ساخت و ساز مدوالر یکپارچه ،زمانبندی ،نوآوریهای فناوری،
تدارکات سریع و استفاده از زمینهای بیمارستان است .هنگامیکه در اوایل
سال  2022این آسایشگاه تکمیل گردد 320 ،تخت مراقبت بلندمدت برای
منطقه  Durhamخواهد داشت و مکانی مدرن ،مطابق با معیارهای روز و
با امکانات فراهم میکند که همانند خانه است.

یک مراسم «اوج ساختمان» دیدنی

آسایشگاه بلندمدت جدید در اخبار

در  27آگوست Lakeridge Health ،یک مراسم «اوج ساختمان» برگزار
کرد تا تکمیل طبقه ششم و آخر آسایشگاه بلندمدت را جشن بگیرد .مراسم
سنتی «اوج ساختمان» در محلهای ساختمانسازی است که در آن روند
ساخت به بلندترین نقطه خود رسیده باشد.

اخبار ساخت و ساز روزانه مراسم اوج ساختمان را در یک گزارش تحت
عنوان Topping off ceremony held at Ajax Pickering
( Hospitalبرگزاری مراسم اوج ساختمان در بیمارستان Pickering
 )Hospitalنشان داده است.

از  Hon. Rod Phillipsمدیر مراقبتهای بلندمدت و روابط عمومی در
 Ajaxو  Hon. Peter Bethlenfalvyمدیر مالی و روابط عمومی در
 Pickering-Uxbridgeو  Lorne Coeمدیر روابط عمومی  Whitbyکه به
پیشروان  Lakeridge Healthاز جمله ،Board Chair Sharon Cochran
 Infrastructure Ontarioو  PCL Constructionملحق شدند تا این
دستیابی را جشن بگیرند ،کمال تشکر را داریم .این رخداد نقطه عطف
مهمی برای  ،Lakeridge Healthشریکهای آن ،اعضای تیم و کل منطقه
 Durhamمیباشد ،زیرا نشان میدهد که انتاریو یک گام دیگر در فراهم
کردن  30,000تخت مراقبت بلندمدت جدید ضروری برای این ایالت و 320
تخت جدید برای سالمندان در  Durhamنزدیکتر شده است.

پیشرفت سریع آسایشگاه بلندمدت نیز در یک قسمت تازه از Health 180
 with Carion Fennبه نمایش در آمد ،Hon. Rod Phillips .مدیر
مراقبتهای بلندمدت و روابط عمومی Ajax؛  ،Cynthia Davisرئیس و
مدیر عامل  Lakeridge Healthو  ،Mark Murphyمدیر ارشد
برنامهریزی و توسعه سرمایه Lakeridge Health ،همگی به این قسمت
ملحق شدند.

کاری که باید پاییز امسال انجام شود
در فصل پاییز ،برق دائم آسایشگاه متصل خواهد شد ،ساخت کف آسایشگاه
شروع خواهد شد و دیوارهای داخلی رنگکاری میشوند .استفاده از جرثقیل
جنوبی تا برههای از ماه اکتبر ادامه خواهد داشت و پس از آن از محل
ساخت برداشته میشود.
تا زمانی که کار داخلی در حال پیشروی است ،تیم Lakeridge Health
بهروزرسانی پیشبرد کار داخلی آسایشگاه را به اطالع عموم میرساند.

مدیر  Phillipsدر حال امضای یک کاله ایمنی برای بزرگداشت صدها کارگر
ساختمانی است که در ساخت این آسایشگاه مشارکت داشتهاندCynthia Davis .
رئیس و مدیر عامل  Lakeridge Healthنظارهگر است.

برای اطالعات بهروز از مراقبت بلندمدت
به فهرست ایمیل ساکنان ما ملحق شوید
آیا میخواهید بهروزرسانیها را بطور مستقیم در صندوق
ورودی ایمیل خود دریافت کنید؟
با ایمیل کردن نام و نشانی ایمیل خود به  AjaxLTC@lh.caبه
فهرست ایمیل ما ملحق شوید.

از چپ به راست ،Todd Craigen :رئیسPCL ،Eastern Canada ،
.Constructors Canada Inc؛  ،Sharon Cochranرئیس هیئت امنا،
Lakeridge Health؛  ،Lorne Coeمدیر روابط عمومیWhitby ،؛ Peter
 ،Bethlenfalvyمدیر مالی؛  ،Rod Phillipsمدیر مراقبتهای بلندمدت و Cynthia
 ،Davisرئیس و مدیر عامل Lakeridge Health ،در مراسم اوج ساختمان
آسایشگاه بلندمدت در بیمارستان .Ajax Pickering

همچنین میتوانید با مراجعه به وبسایت ما به نشانی
 lakeridgehealth.on.caاز آخرین اخبار مطلع شوید.
اگر نگرانی یا سؤالی دارید ،لطفا ً با شماره 905-576-8711
داخلی  34167تماس بگیرید یا به  AjaxLTC@lh.caایمیل
بزنید.
همچنین میتوانید در توییتر و فیسبوک ما را دنبال کنید!

