 24اوت (آگست) 2020
دوستان و همسایگان عزیزِ،
در تاریخ  28ژوئیه (جوالی) ،دولت انتاریو همکاری مشترکی را با Lakeridge Health and Infrastructure
 Ontarioبرای ساخت یک مرکز جدید و مدرن مراقبتهای بلند مدت ( )LTCدر محوطه بیمارستان ایجکس پیکرینگ
( )Ajax Pickeringبا استفاده از روند ساخت سریع اعالم کرد .ما با کمال خرسندی اطالعات به روز شده در مورد
پیشرفت این کار را به شما ارائه میدهیم.
روز پنجشنبه  27آگست ،ما گامهای بعدی را برای فرایند ساخت سریع این مرکز بر میداریم .ارزیابی خاک این سایت
شروع خواهد شد و انتظار میرود که حدود  10روز طول بکشد .هدف ما و شرکای دولتی ما این است که این پروژه را
در سال  2021تکمیل کنیم.
ارزیابی این سایت در طول ساعات کاری انجام خواهد شد .انتظار نمیرود که برای ساکنین نزدیک آنجا مزاحمت و
ناآرامی ایجاد شود؛ با این حال ،ممکن است ذرات گرد و غبار و سروصداهای ناشی از نمونه برداری خاک وجود داشته
باشد .این کار با تمام پروتکل های سایت ساخت و ساز مطابقت خواهد داشت و پس از اتمام کار تمام اختالالت زمین آن
از نظر ایمنی محدود خواهد شد .ما آخرین اطالعات مربوط به پیشرفت این کار را در اختیار جامعه خود ،بویژه ساکنین
محلی قرار خواهیم داد.
این مرکز جدید  LTCبا حداکثر  320تختخواب با استفاده از یک فرایند طراحی/ساخت ابتکاری ساخته خواهد شد.
طراحی مدرن این مرکز شامل بهترین روشها در زمینه پیشگیری از عفونت و کنترل ظرفیت و مناطق مسکونی ،سالمتی
و ایمنی سالمندان را با طیف وسیعی از نیازها و توانائیها ارتقا خواهد داد .با این وضعیت جدید هنری ،منطقه دورهام به
ظرفیت اضافی مراقبتهای بلند مدت نیاز بیشتری خواهد داشت و جامعه قادر خواهد بود سریعتر به خدمات  LTCبا کیفیت
باال دسترسی داشته باشد.
در صورت هر گونه سوالی یا کسب اطالعات بیشتر لطفا ً با شماره تلفن  905-576-8711داخلی  34167یا ایمیل
 AjaxLTC@lh.caتماس بگیرید.
ما کماکان آخرین اطالعت در مورد این پروژه ظرفیت سازی را در اختیار شما قرار خواهیم داد که به ما کمک میکند تا
دیدگاه خود یعنی سـیـستـم تـک و مـنـحصـر بـفـرد و بـهـتریـن سـالمـتـی را ارائه دهیم.
ارادتمند،
مارک مورفی ()Mark Murphy
مدیر ارشد ،برنامه ریزی و توسعه سرمایه

