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 Lakeridge Health and Infrastructure با ی را همکاری مشترکت انتاریو وئیه )جوالی(، دولژ 28در تاریخ 

Ontario  جدید و مدرن مرکز برای ساخت یک( مراقبتهای بلند مدتLTC در ) کرینگ پی ان ایجکس بیمارستمحوطه

(Ajax Pickering ) در مورد  العات به روز شده طاما با کمال خرسندی اعالم کرد. سریع  ساخت روند استفاده از  با

 به شما ارائه میدهیم. رااین کار پیشرفت 

  این سایت   خاک ارزیابیمیداریم. این مرکز بر  ساخت سریعفرایند بعدی را برای  گامهایست، ما گآ 27روز پنجشنبه 

است که این پروژه را  ن ای  مای دولتشرکای ما و هدف بکشد. طول  روز  10ار میرود که حدود  شروع خواهد شد و انتظ

 م.  تکمیل کنی 2021در سال  

 آنجا مزاحمت وبرای ساکنین نزدیک  نمیرود که  ر انتظا  ارزیابی این سایت در طول ساعات کاری انجام خواهد شد. 

وجود داشته  نمونه برداری خاک  صداهای ناشی ازسروو غبار  گرد و ذرات ، ممکن است با این حالد؛ ناآرامی ایجاد شو

آن  تمام اختالالت زمینپس از اتمام کار داشت و مطابقت خواهد سایت ساخت و ساز تمام پروتکل های با این کار  باشد. 

، بویژه ساکنین خود جامعهدر اختیار  آخرین اطالعات مربوط به پیشرفت این کار را  ود خواهد شد. مامحد از نظر ایمنی 

   داد. خواهیم  قرار  محلی

  ساخته خواهد شد.ابتکاری ساخت /یحاطرفرایند استفاده از یک  تختخواب با  320حداکثر  با  LTC این مرکز جدید

سالمتی  ،سکونیاطق ممن و  ظرفیت کنترل از عفونت ومینه  پیشگیری ها در زین مرکز شامل بهترین روشمدرن ا یحاطر

طقه دورهام به  هنری، منارتقا خواهد داد. با این وضعیت جدید  نیازها و توانائیها طیف وسیعی از  و ایمنی سالمندان را با

کیفیت  با  LTC به خدماتسریعتر جامعه قادر خواهد بود د داشت و ظرفیت اضافی مراقبتهای بلند مدت نیاز بیشتری خواه

  باال دسترسی داشته باشد. 

  یا ایمیل  34167داخلی   8711-576-905 در صورت هر گونه سوالی یا کسب اطالعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن

AjaxLTC@lh.ca  .تماس بگیرید  

را در اختیار شما قرار خواهیم داد که به ما کمک میکند تا  ی ساز ظرفیتدر مورد این پروژه ن آخرین اطالعت کماکا ما 

 ارائه دهیم.  را  یـتـالمـن سـتریـهـب  ورد ـفـر بـحصـنـک و مـت مـستـیـسیعنی  دیدگاه خود

 ارادتمند، 

 

 (Mark Murphyمورفی ) ک مار
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