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Mandatul de Întreţinere
Acest mandat subliniază angajamentul membrilor Home Safe Scheme de a furniza o strategie
eficientă pentru întreţinerea propietăţilor lor de închiriere. Acest mandat împarte în mod clar
întrţinerea în diferite categorii și identifică intervalele de timp corespunzătoare pentru finalizarea
acestor lucrări. Acest mandat de asemenea, serveşte la acoperirea oricărei întreţineri referitoare la
propietatea care este responsabilitatea ocupantului(lor) chiriaş(i).
Noi recomandăm tuturor membrilor să ofere Chiriaşilor lor o copie a acestui mandat şi să
urmărească aprobarea Locatarului, că îşi înţelege responsabilităţile pe care le are.

1.1.

Reparaţiile şi Nivelurile de Reacţie
Toate reparaţiile necesare la propietatea unui membru vor fi finalizate la un standard legal
dar în mod clar unele reparaţii sunt mai urgente decât altele. Perioada de timp alocată
pentru o reparaţie va fi prin urmare împărţită în 4 categorii diferite de reparaţii şi niveluri de
răspuns. Ori de câte ori este posibil ar trebui să le acorde flexibilitate, și în anumite
circumstanţe, în cazul în care un chiriaş este deosebit de vulenrabil la o situaţie aparută,
Membrul ar trebui să depună eforturi pentru a participa la rezolvarea problemei cât mai
repede.
Membrii ar trebui să îi sfătuiască pe chiriaşi, că anumiţi timpi de reparaţie care implică utlităţi
cum ar fi energia electrică, gazul şi apa, pot fi în afara controlului Membrilor, în cazul în care
problema implică alimentarea principală. În cazul în care o problemă cu privire la utilităţile
care sunt întrerupte, este raprtată direct către Home Safe de către Chiriaş sau Autoritatea
Locală, atunci Home Safe în mod automat va anunţa o cerere către Membru ca fiind ‘Nivel
de Reacţie 1- Urgent’ ceea ce înseamnă că va fi necesar să răspundeţi la Home Safe în
termen de 24 ore şi să oferiţi detalii cu privire la un plan de acţiune pentru a rezolva
problema în termen de 3 zile.
Vă rugăm să consultaţi mai jos îndrumări clare cu privire la nivelurile de reacţie şi categoriile
la care membrii sunt obligaţi să adere (reţineţi că, membrul este cel care trebuie să răspundă
către Home Safe, prin e-mail cu confirmare iniţială și planul suplimentar de acţiune):








Nivelul de Reacţie 1 URGENT – trebuie să confirmaţi primirea unei cereri în termen de 24
ore şi să luaţi măsuri imediate pentru a proteja proprietatea şi Chiriaşul şi să furnizaţi detalii
cu privire la acţiunea(ile) adoptate de monitorizare, în termen de 3 zile.
Nivelul de Reacţie 2 MARE – trebuie să confirmaţi primirea unei cereri în termen de 48 ore
şi să furnizaţi detalii cu privire la acţiunea(ile) adoptate de monitorizare, în termen de 5 zile.
Nivelul de Reacţie 3 MEDIUM – trebuie să confirmaţi primirea unei cereri în termen de 5
zile şi să furnizaţi detalii cu privire la acţiunea(ile) adoptate de monitorizare, în termen de 15
zile.
Nivel de Reacţie 4 SCĂZUT – trebuie să confirmaţi primirea unei cereri în termen de 5 zile şi
să furnizaţi detalii cu privire la acţiunea(ile) adoptate de monitorizare, în termen de 20 zile.
Vă rugăm să vedeţi mai jos, cazul în care este furnizat un indiciu legat de întreţinerea
diferitelor sarcini, cu care un membru se poate confrunta şi categoria asociată acestuia.
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Nivelul de Reacţie 1 URGENT (Reparaţii Primare de Urgenţă)
Pentru evitarea oricărei nesiguranţe acestea sunt reparaţiile care, în cazul în care nu au fost
finalizate, ar putea constitui un risc real de vătămare sau de deces, determinând daune
majore ale proprietăţii. Aceste probleme pot include, dar nu se limitează la:
























Explozii
Prăbuşirea clădirii
Pierderea sau reducerea accesului la căile de evacuare (cum ar fi scările avariate,
ferestrele sau încuietorile ferestrelor)
Pierderea toatală de energie electrică
Pierderea parţială a energiei electrice (în cazul în care acest lucru este legat de mai
multe dispozitive dar nu sunt legate de problemele cu furnizorii)
Energia electrică neprotejată sau prizele de iluminat sau dispozitivele electrice
Pierderea totală a alimentării cu apă (dar care nu sunt legate de problemele cu
furnizorii)
Pierderea totală a alimentării cu gaz (dar care nu sunt legate de problemele cu
furnizorii)
Pierderea parţială a alimentării cu gaz (în cazul în care nu există nici o altă formă de
încălzire şi nu sunt legate de problemele cu furnizorii)
Ţevile de scurgeri blocate sau astupate, grămezi de gunoi, sau vasul de toaletă
nefuncţional (în cazul în care nu există nici o altă toaletă funcţională în locuinţă şi care
nu sunt legate de problemele cu furnizorii)
Toaletă care nu curăţă (în cazul în care nu există nici o altă toaletă funcţională în
locuinţă şi care nu sunt legate de problemele cu furnizorii)
Scurgeri de apă, sau de conducte încinse, de rezorvoare sau butelii (dar care nu sunt
legate de problemele cu furnizorii)
Chei pierdute sau probleme de acces
Podele din lemn putrezit sau scări acolo unde accesul la camere este împiedicat
Tavane care prezintă scurgeri severe şi susceptible de a provoca daune suplimentare
Podea nesigură sau ruptă, uşile de intrare sau ferestrele, sau primul etaj atunci când
este nivelul principal de intrare (în cazul apartamentelor). Propietate în imposibilitatea
de a fi protejată împotriva intrării neautorizate.
Şemineu care nu funcţionează corect sau sistemele de alarmă în cazul în care un
şemineu sau combustibil solid este prezent.
Pereţii de delimitare, latrină sau alte anexe aflate într-o stare de avarie în cazul în care
pereţii se pot dărmâma peste locatari.
Certificarea Electrică C1 a identificat defecte
Orice lucrări de remediere obligatorii conform instrucţiunilor oricărei evaluări a riscului
de incendiu
Eventualele defecte identificate pe certificatul de siguranţă a gazelor cu privire la
proprietate.

Nivelul de Reacţie 2 MARE
Aceste probleme pot include, dar nu se limitează la:
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Pierderea parţială a alimentării cu apă (dar care nu sunt legate de problemele cu
furnizorii)
Chiuveta, baia, sau ţevile de scurgere blocate
Robinet care nu poate fi oprit sau pornit
Balustradă sau parapet slăbit sau desprins
Pdele din lemn putrezit sau scări
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Tavane crăpate
Door entry phone not working
Ventilatorul de aerisire în bucătăria internă sau baie nefuncţională (cu excepţia
instalaţiilor)
Caloriferul sau cazanul electric
Ferestre cu o înălţime a pervazului mai mică de 80cm de la nivelul pardoselii finisate la
primul etaj sau mai sus, cu un opritor în lipsă
Corpuri de iluminat nefuncţionale (unde nu trebuie doar becul să fie schimbat) în baie,
în bucătărie sau peste casa scării.
Mocheta sau podeaua care acoperă casa scării, cauzînd un pericol de accidentare în
bucătărie sau baie în cazul în care daunele care rezultă dintr-o cadere ar putea fi
crescute în mod semnificativ
Certificarea Electrică C2 a identificat defecte

Nivelul de Reacţie 3 MEDIUM
Aceste probleme pot include, dar nu se limitează la:












Mucegai şi umiditate
Reparaţii de tencuire
Reînoirea uşilor (cu excepţia cazului în care aceasta o creează o problemă în ceea ce
privește evadarea din incintă în cazul unui incendiu, etc)
Reînoirea ferestrelor (cu excepţia cazului în care aceasta o creează o problemă în ceea
ce privește evadarea din incintă în cazul unui incendiu , etc)
Reînoirea chiuvetelor
Alte întreţineri uşoare neprecizate, cum ar fi mânerele uşilor sparte
Componente ale burlanelor/sistemelor de colectare a apei de ploaie cum ar fi ţevile
care coboară
Corpuri de iluminat care nu funcţionează în camera de zi/sufragerie sau dormitoare
Uşile interioare deteriorate sau care nu se închid bine şi care nu pot fi fixate în poziţia
închis
Ferestre deteriorate, care nu se închid sau deschid în mod corespunzător, sau cu
geamurile sparte
Restaurarea echipamentelor de bucătărie, în cazul în care cuptorul a fost furnizat de
către propietar

Nivelul de Reacţie 4 SCĂZUT
Aceste probleme pot include, dar nu se limitează la:



Orice alte reparaţii care nu sunt considerate a fi urgente
Certificarea Electrică C3 a identificat defecte

Programarea Reparaţiilor
Odată ce a fost raportată o problemă de întreţinere sau de reparaţie, chiriaşul ar trebuii să
aloce o întâlnire în conformitate cu termenele de mai sus. Membrul ar trebui întotdeauna să
acorde un preaviz de cel puţin 24 ore cu excepţia unei situaţii de urgenţă sau cu excepţia
cazului în care Chiriaşul a fost de acord altfel. În cazul în care un membru nu poate să
confirme detaliile în scris atunci recomandăm membrului să ţină o evidenţă a tuturor
vizitelor şi a tuturor întâlnirilor făcute la propietate. Recomandăm tuturor membrilor să ţină
o evidenţă în scris a tuturor înţelegerilor făcute prin scrisoare sau e-mail pentru a se asigura
că orice furnizori folosiţi sunt legitimi, asiguraţi şi poartă la ei actele de indentificare.
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1.2.

Sarcinile Chiriaşilor
Chiriașii nu sunt autorizaţi să efectueze reparaţii sau modificări ei înşişi, fără acordul
prealabil dat de către membrul Home Safe, cu toate astea chiriaşii sunt responsabili pentru
anumite elemente de întreţinere și poate îndeplini aceste responsabilităţi fără a contacta
proprietarul.
La data începerii contractului, chiriasul își va asuma responsabilitatea legală să aibă grijă de
casa lui și să efectueze unele reparaţii minore el însuşi, incluzând dar fără a se limita la
următoarele:







1.3.

Repararea oricăror daune pe care le-a creat înainte de orice verificare din afară
Înlocuirea becurilor, tuburilor fluorescente şi întrerupătoarelor
Resetarea întretupătoarelor
Desfundarea chivetelor blocate, căzilor, bazinelor şi toaletelor care au fost înfundate
prin utlizarea abuzivă
Curăţarea frunzelor, resturilor şi aşa mai departe din şanţuri şi canale
Înlocuirea geamurilor, cu excepţia cazului în care danuele nu au fost făcute din vina lui

Sfaturi pentru Chiriaşi
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Raportarea unei reparaţii de urgenţă ar trebui facută întotdeauna pe calea cea mai
rapidă de comunicare, de exemplu prin intermediul telefonului
În cazul pierderii totale a energiei electrice sau o problemă gravă şi serioasă cu
electronicele atunci Chiriaşul trebuie să raporteze problema către Distribuitorl de Reţea
În cazul în care există un miros de gaz sau Chiriaşul suspectează o scurgere de gaz
atunci Chiriaşul trebuie să contacteze Reţeaua Naţională la nr. de telefon 0800 111 999
înainte de a anunţa problema propietarului
În cazul în care apa se scurge dintr-o ţeavă în propietate atunci apa ar trebui să fie
oprită imediat înainte de a anunţa problema Propietarului
În cazul în care propietatea are un drenaj de scurgere blocat atunci Chiriaşul trebuie să
contacteze furnizorul de apă şi să contacteze Propietarul numai dacă ei refuză să
rezolve problema
În cazul în care un şemineu nu funţionează corespunzător sau în cazul în care alarma a
detectat prezenţa unui incendiu al şemineului sau al sobei , atunci opriţi dispozitivul sau
permiteţi focului să iasă afară şi deschideţi imediat geamurile şi uşile pentru a asigura o
ventilaţie. Apoi sunaţi propietarul.
Atunci când raportează o reparaţie Chiriaşul ar trebui întotdeauna să încerce să dea cât
mai multe detalii posibile. În anumite circumstanţe un Inginer poate fi nevoit să sune
Chiriaşul în scopul de a solicita detalii suplimentare sau pentru a rezolva problema prin
telefon. Din acest motiv este necesar ca Locatarul să se asigure că Propietarul deţine
întotdeauna datele de contact corecte.
Şerveţelele pentru copii şi obiectele sanitare nu trebuie aruncate în instalaţiile de
toaletă din propietate.
Dacă hainele trebuie să fie uscate în propietate atunci Chiriaşul trebuie să se asigure că
ferestrele sunt deschise pentru a permite ventilaţia şi pentru a preveni dezvlotarea
mucegaiului.
Pentru a evita dezvoltarea mucegaiului, Chiriaşul trebuie să asigure întotdeauna o
ventilaţie bună în interiorul propietăţii, să nu blocheze gurile de aerisire, să nu adune
multe obiecte şi întotdeauna să deschidă ferestrele pentru a permite aerisirea.
În ceea ce priveşte gazul, Chiriaşul nu ar trebui niciodată să utilizeze un dispozitiv de
gaz pe care îl bănuiesc că nu funcţionează în mod corespunzător şi niciodată să nu
încerce să modifice sau repare singuri un dispozitiv de gaz, ei ar trebui să contacteze
imediat Propietarul.
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Chiriaşul niciodată nu ar trebui să blocheze gurile de aerisire deoarece acest lucru va
opri aerul curat de care au nevoie dispozitivele de gaz, pentru a arde în condiţii de
siguranţă.
Chiriaşul trebuie să se asigure că nimic nu blochează grătarele exterioare, coşurile sau
aerisirile din cărămizi.
Chiriaşul trebuie să utilizeze aparatele de gaz numai în scopul pentru care au fost
proiectate. De exemplu, nu utilizaţi un aragaj pentru a încălzi o cameră.
Chiriaşul trebuie să aibă grijă atunci când cumpără aparate second-hand, asigurându-se
că vânzătorul oferă o garanţie scrisă şi o copie a manualului de utilizare. Orice dispozitiv
de gaz trbuie să fie înstalat de către un inginer de instalţii de gaz. Chiriaşul trebuie să
solicite întotdeauna permisiunea, în cazul în care plănuieşte să instaleze un dispozitiv
de gaz.
În cazul în care Chiriaşul are un dispozitiv de gaz nou montat la propietate atunci el
trebuie să contacteze Propietarul şi să solicite implementarea unui nou certificat de
siguranţă.
În nici o circumstanţă, Chiriaşul nu ar trebui să utlizeze una din camerele din propietate
ca o zonă de dormit daca în cameră se află şeminee sau radiatoare/sobe. În cazul în care
Chiriaşul trebuie să mute dormitorul într-o sufragerie care conţine un şemineu atunci el
trebuie să contacteze Propietarul înainte de a face acest lucru.
În cazul în care Chiriaşul suspectează ca are scurgeri de gaz în casa lui, atunci el ar
trebui:
o
Să oprească contorul de la valva de comandă
o
Să deschidă uşile şi ferestrele
o
Să scoată afară obiecte care ard
o
Nu folosiţi nimic ce ar putea fi considerat ca sursă de aprindere
o
Să nu fumaţi sau să aprindeţi chibrituri
o
Să nu activaţi/dezactivaţi comutatoarele electrice deoarece acestea pot provoca
scâtei
o
Ţineţi oamenii la distanţă de zonă
o
Nu utilizaţi telefonul din casă pentru a raporta scurgerea de gaz
o
Sunaţi Reşeaua Naţională de Urgenţe la nr. de telefon 0800 111 999.
Monoxidul de Carbon (CO) este incolor şi nu miroase sau are gust. O scurgere de
Monoxid de Carbon nu este la fel ca o scurgere de gaz, dar este la fel de mortală. Este
un gaz otraăvitor care poate preveni de la un dispozitiv care foloseşte fie gaz, petrol,
lemn sau cărbune. Există câteva indicii după care vă puteţi uita, care indică dacă
Chiriaşul este în pericol de intoxicare cu Monoxid de Carbon:
o
Flacăra aragazului trebuie să fie albastră şi clară. Flăcările galbene sau portocalii
indică faptul că trebuie să verificaţi aragazul
o
Petele galbene/maro sau funiginea din jurul sau pe aparate
o
Luminile indicatoare care plesnesc in mod frecvent
o
În timp ce o alarmă de Monoxid de Carbon vă avertizează de existenţa
Monoxidului de Carbon în locuinţă, nu este un înlocuitor pentru serviciile de
verificare anuală a dispozitivelor de către un inginer de calificat.
Ce se poate face în cazul în care Chiriaşul suspectează că un dispozitiv are scurgeri de
Monoxid de Carbon:
o
Aerisiţi imediat. Deschideţi geamurile şi uşile, opriţi aparatele şi părăsiţi casa
o
Megeţi la spital sau la un doctor imediat – înşinţaţi că suspectaţi o intoxicaţie cu
Monoxid de Carbon. Ei pot face teste de sânge sau respiraţie pentru a verifica
o
Contactaţi Propietarul imediat, pentru a aranja o inspecţie a dispozitivelor şi
coşurilor
o
Nu folosiţi aparatele până când vă spune Propietarul că este sigur să faceţi acest
lucru
o
Detalii despre intoxicarea cu Monoxid de Carbon găsiţi pe pagina
http://www.nhs.uk/Conditions/Carbon-monoxide-poisoning/Pages/Symptoms.aspx
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Verificaţi sistemele electrice, în cazul în care propietatea se află într-0 zonă de
Licenţiere Selectivă sau fie necesită o Licenţă HMO sau o Licenţă Adiţională,
Propietarul va cere în mod obişnuit efectuarea unei verificări complete asupra
sistemelor electrice o dată la 5 ani Această verificare va da Chiriaşului liniştea
sufletească că echipamentele electrice din casă sunt sigure. Verificarea va asigura că:
o
Că echipamentele sau circuitele electrice nu sunt supra-încărcate
o
Orice riscuri potenţiale de şoc electric şi pericolele de incendiu în instalaţia
electrică sunt identificate
o
Toate lucrările electrice defecte sunt găsite
o
Orice lipsă a împămâtărilor sau siguranţelor va fi găsită
o
Verificarea, de obicei durează 2-3 ore pentru a fi completă
În cazul în care propietatea a fost prevăzută cu bunuri electrice atunci Propietarul va
trebui să aibă aceste obiecte testate de către PAT anual. În cazul în care Chiriaşul
suspectează că oricare dispozitiv electric este nesigur sau că ştecherul apare ca fiind
deteriorat, atunci Chiriaşul trebuie să raporteze acest lucru imediat către Propietar.
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