AVISO IMPORTANTE - COVID-19
16 de março de 2020

Residentes em PHA
A PHA deseja mantê-lo informado sobre nossa resposta à presença em Rhode Island do novo
coronavírus conhecido como COVID-19. Estamos tomando as seguintes etapas para ajudar a manter
nossos inquilinos, funcionários, parceiros e comunidades seguros:

Escritórios da PHA:
A partir de hoje, às 12h, todos os escritórios da PHA serão fechados ao público.
Operaremos durante o horário comercial, mas faremos TODOS os compromissos por telefone,
email e / ou fax.
• NÃO vamos fazer entrevistas / compromissos pessoais.
• Ligue ou envie um email para o gerente da propriedade ou ligue para 401-721-6000. Também
temos informações em nosso site: www.pawthousing.org
•
•

Ordens de serviço de manutenção:
•

Se você precisar fazer uma ordem de manutenção em seu apartamento, ligue para o escritório e
determinaremos se o trabalho é necessário imediatamente ou não.

Distanciamento social:
Recomendamos que os residentes limitem as visitas de familiares ou convidados.
A sala da comunidade e todas as áreas públicas do seu apartamento serão FECHADAS até
novo aviso. A lavanderia permanecerá aberta.
• Todas as reuniões, workshops e outras atividades nos locais da PHA estão sendo canceladas.
•
•

Saneamento:
•

A equipe da PHA continuará a limpar diariamente áreas comuns de edifícios, desinfetando
maçanetas, grades, elevadores e outras superfícies freqüentemente tocadas.

IMPORTANTE:
Lave as mãos frequentemente com água e sabão por 20 segundos; use desinfetante para as mãos
se água e sabão não estiverem disponíveis;
• Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
• Evite contato próximo, como beijar, abraçar e compartilhar xícaras ou comer utensílios com
pessoas doentes.
• Se estiver doente, entre em contato com o seu médico de cuidados primários.
•

LIGUE À LINHA DE AJUDA 211 DA UNITED WAY PARA PERGUNTAS DE CORONAVIRUS

