مرحبًا بكم

إرشادات ونصائح
للمستأجرين في
المسكن البلدي.

www.bke.no
الهاتف53 00 25 00 :
العنوان:
Hollundsdalen 21

مرحبا بكم في
منزلكم الجديد
نتمنى أن تقضوا هنا وقتًا سعيدًا ،سواء كنتم تعيشون في منزل رعاية أو
في مسكن بلدي آخر.
يُقدم هذا المنشور لمحة عن:
• أرقام هواتف مهمة الستخدامها في حالة الطوارئ أو إذا كنتم
في حاجة لالتصال بشركة BKE
• إرشادات ونصائح بسيطة حول كيفية العناية بمنزلكم وبالمحيط
الداخلي للمنزل والمنطقة الخارجية
• إرشادات عملية حول إدارة ال ّنفايات وصيانة كاشف الدخان
وإرشادات بسيطة لتفادي نشوب حريق
• تذكير! عقد اإليجار الذي أبرمتموه قبل انتقالكم يُنظم عمو ًما
المسؤوليات بين المستأجر وشركة BKE
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أرقام هواتف
مهمة:
مصلحة المطافئ110 :
الشرطة112 :
سيارة اإلسعاف113 :
مصحة مقاطعة ستورد116117 :
هاتف شركة 53 00 25 00 :BKE
أرقام شركة  BKEعند الطلب:
.
جاب نيدريبو
- 909 85 254
مكتب خدمة بلدية بوملو53 42 34 74 :
خدمات  NAVلالجئين:
عيادات األطباء:
53 42 33 11
المركز الطبي Bremnes
53 42 56 10
Kystlegane:
53 42 33 80
عيادة الدكتور :Moster
53 42 33 70
عيادة الدكتور :Langevåg
2

.1الجو الداخلي
الجو الداخلي الجيّد مهم للصحة والراحة.
فوجود رطوبة عالية في الداخل أمر ُمضر ،إذ قد تؤدي إلى حدوث مشاكل صحية وإلى اإلضرار
يتكون تعفن داخل المسكن في أسوأ الحاالت.
بالسكن .وقد ّ
لهذا السبب ،ينبغي اإلبقاء على الرطوبة منخفضة قدر اإلمكان.
ما الذي يمكنكم فعله لتفادي ارتفاع الرطوبة في المسكن؟

تجفيف المالبس

تجفيف المالبس في الخارج

إذا كنت تُجفف المالبس بالداخل ،فمن المهم أن تفتح النوافذ أو أن تُشغّل التهوية .إذا كنت تستخدم ُمجفف
مالبس ،فاحرص على أن ال يدخل الهواء الرطب إلى الغرفة .يمكنكم تجفيف المالبس في الخارج طيلة
صحوا.
السنة ،لذلك ننصحكم بتجفيف مالبسكم في الخارج ،إذا كان الجو
ً
معلومة! ال تُجفف المالبس على المدفأة أو فوقها.
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اضبط درجة حرارة الغرفة طوال اليوم
تجنب التغيرات الكبيرة في درجة حرارة الغرفة خالل اليوم .فأن تكون درجة حرارة الغرفة منخفضة
في جزء من اليوم ،ثم يليها درجة حرارة قصوى في وقت آخر من اليوم أمر سيئ .فقد يتسبب ذلك في
ارتفاع الرطوبة ،كما أنه أمر غير اقتصادي من حيث استهالك الطاقة.
التهوية
افتح النوافذ وقم بتهوية الغرفة لمدة  10دقائق كل صباح.

أزح كل الستائر خالل اليوم ،فهذا األمر ضروري للغاية خاصة إذا كانت
الستائر ثقيلة وسميكة.

يجب أن تكون فتحات التهوية الموجودة على الحافة العليا للنوافذ
مفتوحة.
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ينبغي أن تكون فتحات التهوية الموضوعة على
الحائط مفتوحة.

ينبغي أن تكون فتحات التهوية الموضوعة على
السقف مفتوحة ،وال ينبغي لمسها .سيدخل الهواء
ويخرج هنا تلقائيًا.

ينبغي أن تكون المروحة الموجودة أعلى الموقد دو ًما ُمشغلة عند الطبخ.
معلومة! تذكر أن تغسل الفيلتر  4مرات في السنة على األقل.
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 .2التنظيف

إرشادات مفيدة حول التنظيف:
 ال ينبغي االحتفاظ بالمواد الغذائية بالقرب من األرض .ينبغي أن تكون المواد الغذائية في
الثالجة أو في خزانة المطبخ داخل عبوات ُمغلقة بإحكام.
 أزل بقايا الطعام الموجود على منضدة المطبخ كل يوم.
ّ
نظف المحيط الداخلي للمسكن (قم بكنس وغسل األرضيات) كل  14يو ًما.

 اغسل الجدران والسقف بالصابون وقطعة قمش مبللة مرة واحدة كل سنة.
 ال ينبغي غسل أرضيات الباركيه (أرضيات الخشب) بالكثير من الماء ،ينبغي تبليل قطعة
القماش بالماء والصابون فقط .في حالة وجود بُقع ،مرر قطعة قماش أخرى عليها إلزالتها.
 يمكن تنظيف طالءات األرضية و البالطات بقدر عادي من الماء .أغمر قطعة قماش في ماء
مع الصابون إلى أن تبتل ،ثم قم بعصرها.
 إذا انسكب ماء على األرضية ،فامسحه على الفور.
 ينبغي مسح الماء الموجود في الحمام.
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 األشخاص الذي يتوفرون على مخضة حرارية ،ينبغي عليهم تفريغها بانتظام ،وذلك مرتين
في السنة على األقل (الربيع والخريف).
 الوقاية من اإلصابة بداء الفيلقيات:
إذا لم يُستخدم الدُّش ألكثر من أسبوع ،فينبغي رش الماء الحار به لمدة دقيقتين .اضبط
الترموستات على درجة الحرارة القصوى وأبقي رأس رشاش الماء بالقرب من مصرف
المياه.


اغسل شفاط المطبخ  4مرات في السنة على األقل.
 oيوجد فيلتر موضوع بداخل المروحة نفسها في شفاط المطبخ .يمكن إخراج الفيلتر
لغسله .اغسل الفيلتر في غسالة الصحون أو اشطفه بالصابون والماء الحار .فذلك
سيسمح بتهوية أفضل ويمنع نشوب حريق في فتحة التهوية الخاصة بشفاط المطبخ
وفي البناية.
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 .3الصيانة
الهدف من تحديد مسؤوليات الصيانة هو ضمان الحفاظ على مستوى اتساق جيّد في المسكن وأن يتوفر
المستأجرون على محيط سكني صحي سواء في الداخل والخارج.
صيانة المحيط الداخلي  -مسؤوليات المستأجرين
ّ
نظف مجرى المياه الخاص بالدُّش مرتين في الشهر.

 oانزع الشبكة ،ثم أزل األوساخ وكل الشعر .اشطف مصرف المياه والشبكة قبل
إعادتها.



استبدل المصابيح الكهربائية في داخل المسكن وخارجه.
 oإذا لم تعد إحدى اإلنارات أو المصابيح تعمل ،فذلك يعني في الغالب أن المصباح
قد احترق .سيتعين على المستأجر بعد ذلك إزالة ظل أو غطاء المصباح وأن ينزع
المصباح القديم ويضع مصبا ًحا جديدًا .يُمكن اقتناء المصابيح من دُ ّكان بقالة.



غيّر بطارية كاشف الدخان مرة كل سنة ،وذلك في  1ديسمبر/كانون األول.
 oيمكن اقتناء البطاريات لدى دُ ّكان البقالة.

 معلومة! ال ترمي ،إالّ ورق الحمام (ليس الورق ال ُمعاد تدويره) فقط في المرحاض!
ال ترمي الفوط الصحية أو الحفاضات أو منتجات مماثلة في المرحاض!
 قم بتشحيم األقفال بالزيت.
 oإذا كان أحد األقفال بطيئًا أو كان من الصعب تدوير المفتاح ،فينبغي تشحيمه بزيت
خاص باألقفال .يمكن اقتناء زيت األقفال لدى دُ ّكان البقالة.
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o

إذا كان الباب يُصدر صوت صرير عند فتحه وغلقه ،فينبغي تشحيم مفاصل
الباب.

صيانة المحيط الخارحي  -مسؤوليات المستأجرين:
 قم ّ
بجز الحديقة/العشب واعتني بأحواض الزهور وأبقي الشجيرات مرتبة ،إذا كان ذلك
ضروريًا.
 oإذا كان العديد من المستأجرين يتقاسمون حديقة واحدة ،فإن المستأجرين مسؤولين
عن توزيع مسؤوليات ّ
جز الحديقة .فتلك مسؤولية مشتركة.
 oإذا ُوجدت أحواض زهور خارج المسكن ،فينبغي االعتناء بها بنزع األعشاب
ّ
وجز الشجيرات/والنباتات.
الضارة


أزل أية نفايات ملقاة حول المسكن.
 oينبغي رمي جميع النفايات في حاويات القمامة الموضوعة أمام كل مسكن .عند
نقص أية حاويات قمامة ،فينبغي االتصال بشركة .BKE

 قم بفرز النفايات (انظر الشرح الموجود في الفقرة .)6
 قم برش الحصى وجرف الثلوج عند الحاجة ،لمساعدة المستأجرين وأشخاص آخرين على
الدخول والخروج من المسكن.
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شركة  BKEمسؤولة عن:

 تنظيف المنطقة الخارجية وطالء المسكن.
 تقوم شركة ّ BKE
بجز الحديقة ،في حالة وجود منطقة مشتركة شاسعة.
 تغيير الفيلتر في نظام التهوية.
 في حالة االشتباه ،يرجى االتصال بشركة  BKEعلى الرقم الهاتفيor 53002500 :

post@bke.no
قد تساعد شركة  BKEفي إنجاز بعض مهام الصيانة التي ت ُعتبر من مسؤولية المستأجرين،
لكنها ستحتسب تكاليف مقابل الوقت الذي تم استثماره.

 .4شروط حسن الجوار
ضع جيرانك في الحسبان.
ال ينبغي استخدام األلعاب أو السقائف أو غيرها والتي يمتلكها جارك دون إذنه.
ال تمر عبر/فوق حدائق وممتلكات األشخاص اآلخرين.
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 .5قانون السلوك
 .1المستأجر ملزم بااللتزام بقانون السلوك هذا ،كما أنه مسؤول كذلك على الحرص على أن يلتزم
اآلخرون ،الذين يحق لهم استخدام ملكهم المشترك ،بهذه القواعد.
 .2ينبغي على المستأجر أن يتعامل عمو ًما بحرص مع المسكن ومع المِ لك ،وذلك وفقًا لبنود عقد
اإليجار.
 .3ينبغي على المستأجر أن يقوم بصيانة المسكن والمِ لك وفقًا لما جاء في البند  4.4من عقد اإليجار،
وذلك دون تذكير من شركة .BKE
 .4ال يجوز استخدام المسكن أو أجزاء أخرى من مِ لك المستأجر بطريقة تسبب عدم الراحة أو
اإلزعاج لآلخرين.
 .5ينبغي أن َيعُم الهدوء في المسكن من الساعة  23:00إلى  .07:00ال ينبغي استخدام أجهزة
الراديو والتلفاز واألنظمة الموسيقية واألدوات الموسيقية وأية أشياء أخرى تُصدر صوتًا بطريقة
تُزعج الجيران.
 .6ينبغي الحفاظ على الهدوء العادي لعطلة نهاية األسبوع أيام األحد والعطل .ال ينبغي القيام بالعمل
الذي يُحدث أصوات كثيرة أو ضوضاء في هذه األيام.
 .7ينبغي على المستأجر أن يحافظ على األشياء نظيفة ومرتبة ومبهجة في المسكن وفي محيطه.
ينبغي الحفاظ على المساحات الخضراء وأحواض الزهور والنباتات أنيقة ومرتبة .وذلك ينسحب
أيضًا على المناطق ال ُمشتركة التي يكون للمستأجر مسؤولية جزئية فيها وفقًا لعقد اإليجار.
 .8ينبغي فرز كل ال ّنفايات ووضعها في حاوية النفايات المناسبة أو التخلص منها في حاويات
وضعتها شركة .SIM
 .9ينبغي ركن السيارات في مواقف السيارات المخصصة لذلك أو في أماكن اإلنزال .ال يُسمح
بتخزين حطام السيارات أو أية مركبات أخرى دون لوحات تسجيل السيارة.
 .10ال ينبغي وضع عربات األطفال والدراجات وغيرها من المعدات الرياضية على الطرق أو
المناطق المشتركة أو الممرات أو تركها بأية طريقة أخرى تسبب اإلزعاج للجيران.
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 .11ال يُسمح باالحتفاظ بالحيوانات في الشقة.
انتهاك قانون السلوك يُعتبر انتها ًكا لبنود عقد اإليجار .قد تؤدي االنتهاكات المتكررة لقانون السلوك إلى
فسخ عقد اإليجار من قبل البلدية.

قانون السلوك هو جزء من عقد اإليجار.
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 .6فرز النفايات
 ينبغي فرز النفايات التي سيتم جمعها في أيام مختلفة من األسبوع .ينبغي إخراج
الحاوية الصحيحة في اليوم الذي يسبق جمع النفايات.
o

رابط خريطة الوصول لمكان تفريغ الحاويات:

http://sim.as/min-kommune/?kommune-valg=bomlo
 oيتوفر أيضًا تطبيق يمكن تحميلهSIM tømmekalender. :

ال ينبغي أن تبدوا على هذا النحو:

ينبغي أن تبدوا على هذا النحو:
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 .7حريق

اطلع على القائمة التّفقدية الخاصة بالوقاية من الحريق مرتين في السنة ( 01يونيو/حزيران و 01
ديسمبر/كانون األول).

اقرأ دليل المستخدم بعناية وتعلم كيفية استخدام جهاز إخماد الحريق.
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