Fletë udhëzimi për banoret
> Përgaditjet për punët e rinovimit
<


Mbani rrugën të lirë për dëpërtimin
deri tek dritaret

> Përmbajtje gjatë punëve të rinovimit <


Mobilimi, i cili nuk është larguar qysh në
fillim të punës, mund të dëmtohet gjatë
punëve të rinovimit. Mbajeni Ju lutëm
rrugën të lirë deri tek dritaret. Ju lutëm
largoni mobilet, bimët dhe perdet si dhe
shinat e montuara të perdeve për mbulesë ose vegëlat(impiantet) ajrosjeje.

Nëqoftësë keni ndonjë lutje, atëherë
drejtojuni Ju lutëm vëtëm pronarit të
shtëpisë, administratorit ose rojtarit të
shtëpisë. Ne Ju lutëmi posaçerisht, që të
mos i ngarkoni punëtoret më dëtyrime
të tjera.




Mbani koridorin e banesës të liruar



Mbyllni më kyç gjërat më vlerë



Instalimet në ndërtim janë të rrëzikshme

Ndalohet rrëptësisht shkelja e skeleve të
fasadave. Ju lutëm që t´i udhëzoni
fëmijët tuaj, që të qëndrojnë larg
vendpunimit. Në rast të aksidenteve ne
nuk marrim kurrëfarë përgjegje
përsipër.

Ky duhet të jetë aq i zbrazur, që t´iu
mundësohet punëtorve hyrja e
papenguar më dritaret e reja.

Ne u këshillojmë Juve, që t´i mbyllni më
kyç gjërat më vlerë si p.sh. orët, pikturat
etj. gjatë punimeve ndërtuese.

Cili është personi kompetent për
Ju?



Mbroni sendet ndaj pluhurit

Gjatë punimeve ndërtuese nuk mund të
shmanget një lloj zhvillimi i pluhurit.
Nëqoftësë doni t´i mbroni sendet e ndihshme, atëherë ne u këshillojmë Juve,
që t´i mbuloni ose t´i largoni ato prej
atyre dhomave.


Hyrja në banesë për kontrolla

Ne u lusim Juve, që t´i mbani dyret e
banesave të hapura për kontrollimin e
punëve ndaj udhëheqësve të
ndërtimtarisë, respektivisht që t´i
dorëzoni çelësat tek ndonjë fqinjë i Juaj
ose tek rojtari i shtëpisë. Nëqoftësë i
keni dorëzuar çelësat e Juaja, atëherë
shënojeni këtë Ju lutëm në një letër
shënimesh në dërën e banesës suaj.

Marrja në kontrollim e punëve
ndërtuese

Komisioni i ndërtimtarisë formulon një
listë të mungesave pas përfundimit të të
gjitha punëve. Ju na lehtësoni neve
punën, nëse i shënoni reklamimet
eventuale dhe nëse i´a dërgoni
udhëheqësit të ndërtimtarisë atë shënim
gjatë kohës së kontrollimit.


Organizimi i vendit të punës:

Kohëzgjatjet e punës të punëtoreve janë (ndryshimet mbesin të rezervuara):
prej orës 07.00 deri 12.00, prej orës
13.00 deri 17.00 Uhr

