
 : زیادہ درجہ حرارت کے حاالت کا سامنا ( میونسپلٹی بلدیہ )ایتھنز کی 

 

 ۔ہال )بڑے کمرے(( ایئر کنڈیشنڈ  7کے لیے سات )شہریوں کے تحفظ  

،  ی بجے تک کام کریں گ 08.00سے رات  بجے  8.00ایئر کنڈیشنڈ جگہیں، جو صبح 

 :درج ذیل ہیں

 2109232044رابطہ فون نمبر ، 28-26کلب، گلی دراکو  دوستی   کوکاکی کا  .1

،  15نیوس کوسموس ، گلی ہیلدرایح  کلب   بڑی طاقت )پروردگار( کا دوستی  .2

 2109240403رابطہ فون نمبر  

 2103423716، رابطہ فون نمبر  4کلب، گلی کوزانیس  دوستی    وتانیکوس کا .3

آستروس ، رابطہ فون نمبر    اور    9کلب، گلی ایمونوس   دوستی کولوکینتھوس کا  .4

2105140877 

رابطہ فون نمبر    372سڑک آخرنون  کلب  دوستی آیوس ایلفتیریوس کا  .5

2102012334 

گلی قفقاسو اور سکیرو، رابطہ فون نمبر   کلب   دوستی کیپسیلی کا  .6

2108815877 

کلب، گلی پانورمو اور واتھیوس، رابطہ فون نمبر   دوستی آبیلوکیپی کا  .7

2106459890 

کی ہدایات   (EODY)کے لیے عوامی  صحت کے ادارے   19 - میں کووڈ  ن جگہوں ا     

کیا  عمل سختی سے  پر م حفظان صحت اور حفاظتی اصولوں کے تحت فراہم کیے گئے تما

جگہ میں قیام کے دوران ماسک کا استعمال الزمی ہو گا، جبکہ  ان  جائے گا۔ شہریوں کا 

 ۔  اور جراثیم کش محلول موجود ہو گا وافر صاف ہوا زید حفاظت کے لیے  شہریوں کی م

  بالیہ اور یکجہتی مرکز کی اسٹریٹ کے استق  (.K.Y.A.D.A) نیز، بلدیہ ایتھنز 

ورک ٹیمیں گرمی کی لہر کے دوران اپنا کام جاری رکھیں گی، جس سے شہر کی  

ہدایات دی جائیں گی۔ ساتھ  بے گھر آبادی کو گرمی سے بچانے کے لیے ضروری  

،  یابتدائی طبی امداد فراہم کریں گ  اور  ، بنیادی ضروریات   ہی، وہ انہیں ٹھنڈا پانی 

کے بارے میں  کام کی طرف سے فراہم کردہ ایئرکنڈیشنڈ جگہوں کے بلدیہ مزید وہ 

 ۔ یبھی آگاہ کریں گ

 

جس   کلب   دوستیبہترین سروس کے لیے، ضرورت مند افراد کو براہ راست اس  

ٹیلی  ، یا  1595 سرکاری خدمت نمبر )ہیلپ الئن(  ہیں، یا میں وہ دلچسپی رکھتے 

  سے رابطہ کریں۔ 2105277000 فون مرکز

ذریعے ایک "ہیلپ الئن" چالئی گئی  بلدیاتی مرکز صحت کےکے   ز ایتھنساتھ ساتھ  

ہے، جس کے ذریعے شہر کے رہائشیوں کی مدد کے لیے معلومات فراہم کی جاتی  

 (۔ 19:30-  8:30وقت :    2103638049ہیں ) 


