
 سنمر عليكم 
لقراءة العداد .
ُيرجى االستعداد لذلك.

ع تكلفة  موزِّ
التدفئة

عداد المياه عداد الحرارة كاشف الدخان

القراءة/الصيانة:

أين؟

ُيرجى التأكد من أن شقتك واألجهزة ذات الصلة يمكن الوصول إليها بحرية خالل 
الفترة المحددة. )أي من بداية األعمال إلى نهايتها(

السكان األعزاء /
ر الخاص بكم / اإلدارة الخاصة بكم؛  لقد تم تكليفنا من ِقَبل الُمَؤجِّ

لتنفيذ األعمال المذكورة أعاله في شققكم. ستساعدونا كثيًرا إذا 
التزمتم بالنقاط التالية في التاريخ المعلن عنه:

·   إذا لم تتمكنوا من التواجد شخصًيا، فُيرجى إتاحة الدخول لنا من 
خالل شخص تثقون به.

·   يتم تحصيل رسوم للمواعيد الفردية بسبب الرحلة الفردية 
اإلضافية.

·   ألسباب تتعلق بالمسؤولية، ال ُيسمح لنا بتحريك األثاث أو 
األغطية أو أي أشياء أخرى.

·   في حالة األجهزة التي لم تتم قراءتها، يجب تقدير االستهالك وفًقا 
لالئحة تكاليف التدفئة.

·   ال يمكننا تقديم أي إجابات لألسئلة المتعلقة بقراءة العداد أو 
ر  فاتورته. فيما يخص هذا األمر، ُيرجى التوجه إلى الُمَؤجِّ

الخاص بكم أو اإلدارة المختصة.
·   نحيطكم علًما بأنه ال يمكن استبعاد التحوالت الزمنية تماًما. إذا تم 
االنتهاء من األعمال في وقت مبكر، فسيترك موظفنا المبنى في 

وقت مبكر. 

شكرا جزياًل لتفهمكم.

في الفترة الواقعة بين

متى؟

ر/اإلدارة نيابًة عن: الُمَؤجِّ

يشمل جميع السكان!

الساعةالساعة

رقم العقار

 يشمل 
الطوابق من إلى

1486-10-2021

الشركة المنفذة

و

يتم تطبيق التدابير السلوكية وتدابير النظافة الصحية التالية لحماية صحتك 
وصحة موظفينا:

·   يرتدي موظفونا واقًيا للفم واألنف، ويلتزمون بمسافة األمان البالغة 1.5 متر، ونود أن 
نطلب منك أيًضا ارتداء واٍق للفم واألنف أثناء موعد الخدمة وااللتزام بالتباعد.

·   ليس من الضروري تأكيد التنفيذ عن طريق التوقيع.
·   يتم الموعد بشكل عاّم فقط بموافقة متبادلة من الموظف والساكن. إذا كنت ال ترغب في 

تنفيذ األعمال، ُيرجى توضيح ذلك لموظفينا.
·   إذا كنت في الحجر الصحي أو ظهرت عليك أعراض المرض، فلترفض تنفيذ األعمال. 

وفي هذه الحالة، يتعين على الموظفين عدم دخول شقتك.
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