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Бірлік Қонысына Қош 
Келдіңіз
Үйіңізден алыстағы өз баспанаңызға...

Қымбатты қонақ,

Бірлік қонысына қош келдіңіз. ЮСС Бірлік командасының атынан біз сізге 
сәлем бере отырып, Бірлік қонысында тұрған кезде сіздің қандай да тұрмыстық 
талаптарыңыз немесе мәселелерің туындаған жағдайда, біз оларды шешу үшін 
бар күшімізді саламыз.  

Біз сіздің Теңіздегі уақытыңыздың пайдалы және өнімді болатындығына сенеміз. 
Біз өзіміздің Бірлік қонысымызда сізге жайлы және босаңсытып тынықтыратын 
ортаны ұсынуды асыға күтеміз.

Бірлік Қонысы

«Бірлік» сөзі қазақтың «ынтымақ», «тұтастық» 
деген сөздерімен мағыналас. 

Біздің қонақтарымыз бен сізге біздің 
қызметтерімізді көрсететін ESS персоналы 
арасындағы позитивтік ынтымақтастықты және 
әлеуметтік өзара қарым қатынасты отнатуды 
өзімізге мақсат қылып қойдық…біз сізге жақын 
болғымыз келеді. 

Орналастыру

Орналастыру әдетте ауа баптағышы 
және жуынатын бөлмесі бар екі орындық 
нөмірлерден тұрады. Біз қонысты қонақ үйі 
негізінде басқарып отырғандықтан, қайта 
оралған персоналға қайтып келгеннен кейін 
басқа үй-жай ұсынылуы мүмкін, сондықтан, 
өтініш, жолға шыққанға дейін өзіңіздің барлық 
заттарыңызды буып-түйгеніңізге көз жеткізіңіз.

Жайлылық

Қоныс біздің қонақтарымыз үшін ойын-
сауықтар мен жайлылықтың кең спектрін, 

оның ішінде; нөмірдегі ойын-сауық ТВ-
бағдарламаларын, демалыс аймағын, жаттығу 
залын, рекреациялық және қабылдау бөлімінде 
орналасқан біздің Бірлік атты дәмханамызды 
ұсынады.

Біз қонақтарымыз үшін ұйымдастырылған 
тұрақты сабақтармен және әлеуметтік 
іс-шаралармен «TasteLife-LiveLife» атты өзіміздің 
бағдарламамыз бар.

Демалыс аймағында FoodStepz атты дәмханада 
асханада берілетін түскі және кешкі асқа балама 
болатын ас ұсынылады.

Егер сіз өзіңіз осында болған кез келген уақытта 
біздің командамыз ұсынатын қызметтерді 
талқылағыңыз немесе жай ғана Бірлік қонысының 
қызмет түрлері туралы көбірек білгіңіз келсе, 
өтінеміз, еш қымсынбастан қабылдау бюросына 
жүгінсеңіз болады.

Ізгі құрметпен,

Майкл Бартелс (Michael Bartels) / Хакан Экберг (Hakan Ekberg)
БІРЛІК ҚОНЫСЫ
«ЮСС Супорт Сервисез» ЖШС бас басқарушысы
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Эвакуация жоспары:
Өрт болған жағдайда немесе қауіпсіздік қызметі мен ҚЕ 
қызметкерлерінен эвакуация туралы хабарламаны алған жағдайда:
• Өрт болған жағдайда шығуға қарай еңбектеп жүру қажет болуы

мүмкін; егер түтін күшті болса, мұрынды және ауызды жабуға 
тырысыңыз

• Тәуекел аймағынан тыс жерге жақын орналасқан жинау орнына
барыңыз. Жинау пункттеріне және эвакуацияның ықтимал 
жолдарын ашық ұстаңыз

• Қауіпті, улы газ немесе түтінмен уланы қауіпі туындаған жағдайда,
желдің бағытын анықтауға тырысып желге қарама-қарсы бағытта 
қозғалап газ немесе түтін ошағынан алшақтаңыз

• Жинау пунктіне жауапты қызметкер сол кездегі жиналу пунктіндегі
адамдарға жауапты

• Қауіпсіздік және ҚЕ қызметтерінің лауазымды тұлғаларынан тиісті
нұсқаулықтар болмайынша жинау орнын қалдырмаңыз

Төтенше жағдайда #5555 нөміріне қоңырау шалыңыз
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Біздің Басты 
Қағидаларымыз Және 
Орналастыру Шарттары

Қоныстың қағидалары мен шарттары

Қонақтарымыздан орналастырудың келесі талаптарын 
сақтау сұралады:

Бірлік қонысына орналастыру және қоныстандыру 
шарттары мен тіркеу нысаны - Бірлік қонысына қош 
келдіңіздер - «Үйіңізден алыстағы өз
баспанаңыз» (Бірлік қонысына әрбір орналастыру
кезінде қол қойылады)

Сіздің баспанаңызды алып қоюды болдырмау үшін 
барлық төменде келтірілген қағидаларды сақтау қажет.

Қоныстың басты қағидалары
Біз - Бірлік қонысында тұратын үлкен және әр түрлі 
қауымдастық болып табыламыз. Әсіресе, шалғай 
жерлердегі барлық қауымдардағы сияқты біз үйлесімді 
тіршілік ету ортасын қамтамасыз ету үшін белгіленген 
мінез-құлық стандарттары мен қағидаларын қолдаймыз.  

Сіздің тұрғын жайыңызды алып қоюға әкеп соғуы 
мүмкін елеулі бұзушылықтар, мынадай мысалдарды 
қамтиды, бірақ олармен шектелмейді; 

Өзіңіздің үй-жайыңызда немесе тағайындалмаған
аймақта майшам, шайыр, сіріңке, темекі
тұтатқыштар немесе кез келген пиротехникалық
материалдар сияқты кез келген ашық отты
пайдалану.
Бөлмедегі кез келген өзгеріс.
Ашық жыныстық сексуалдық және қорлаушы немесе
арандатушы материалдардың бейнеленуі.
Төбелес, зәбірлік немесе басқа орынсыз не
агрессивті мінез-құлық.
Өрт дабылы жүйесіне / түтін датчиктеріне немесе
өртке қарсы жабдықтарға нұқсан келтіру, Өрт
дабылын елемеу.
Тұрғын аудандардағы тұрақты шамадан тыс шу.
Құмар ойындар.
Бөлмеде тамақ пісіру.
Атыс қаруын, газды қаруды, оқ-дәрі және жарылғыш
заттарды иелену.
Есірткі, психотропты және уытты заттарды иелену,
пайдалану, сату, тарату.
Заңсыз қызметке қатысу.
Мүлікті зақымдау (жұмыс немесе тұрғын мүліктеріне
жапсырмалар / плакаттар жапсыруды, вандализм
және граффитиді қоса алғанда).
Заңды талапты немесе нұсқаулықты сақтаудан
қасақана бас тарту.
Бірлік қонысының қоғамдық орындарында ерсі киім
кию.
Санитарияға қайшы тәжірибе немесе мінез-құлық.
Жазбаша рұқсатсыз сіздің үй-жайыңыздың кілтін кез
келген басқа адамға беру.
Тиісті жазбаша рұқсатсыз портативті газ немесе
электр жылыту жабдықтарын пайдалану.

Бірлік қонысының қоғамдық орындарында шамадан
тыс шу жасау.
Тұрғын үй-жайларда және арнайы белгіленбеген
орындарда темекі шегу.
Кез келген басқа да орналастыру шарттарын
бұзушылықтар және / немесе уақыт өте келе
қолданылатын қағидалар мен басқа да саясатты
бұзушылықтар.

Басқа да қауіпсіздік және сақтау 
қағидалары

Кілттер және қолжетімділік карталары
Әрбір резидент барлық кілттердің және алынған
қолжетімділік карталарының сақталуына жауапты
болады. Кілт немесе қолжетімділік картасы жоғалған
немесе ұрланған жағдайда, жауапкер ЮСС қабылдау
бөлмесіне дереу хабардар етуге міндетті.
Қауіпсіздік көзқарасы тұрғысынан бұғаттау
өзгертіледі және резидент ауыстыруға жұмсалған
шығындарға жауапты болады.
Барлық кілттер мен қолжетімділік карталары шығу
кезінде ЮСС қабылдау бөлмелеріне қайтарылуға
тиіс.

Асхана бөлмесінің заттаңбасы
Асханаға және демалу аймағына барған кезде, 
өтініш, тиісінше киініңіз, гигиенаны сақтаңыз және 
аяқ киімді киюді ұмытпаңыз.
Сізге асханада жұмыс униформасын кимеуге өтініш
жасалады, жұмыс униформасын таза болса ғана
және асханадан кейін жұмысқа баратын болған
жағдайда ғана киуіңізге болады.
Өтініш, дене шынықтырғаннан кейін душ қабылдап
киіміңізді ауыстырыңыз.
Қорлаушы жазулары немесе сарындары бар киім
киюге болмайды.

Өткір заттармен жұмыс істеу
Өткір заттар медициналық клиникада пайдалану
үшін қолжетімді. Барлық инелерді пайдаланушылар
клиникадаға әкеліп кәдеге асырыңыз.
Киімді кір жууға арналған пакеттерге
орналастырудың алдында барлық қалталардың
тексерілгеніне көз жеткізіңіз. Өтінеміз, кез-келген
өткір құралдарды немесе заттар жауапкершілікпен
кәдеге асырыңыз.

Өрт дабылдары
Уақыт өте келе біздің тұрғын үй-жайларда оқу дабыл
сигналдары немесе нұсқаулықтар тексерілуі мүмкін.
Қонақтар төтенше жағдайлар кезінде қауіпсіздікті
сақтауға және оларға ден қою тобымен, қорғау және
басқа да уәкілетті персоналмен ынтымақтасуға тиіс.
Шұғыл көшіру рәсімдеріне байланысты маңдайша
жазулармен танысыңыз.
Сіз өзіңіздің тұрғын блогыңызда және бөлмеңізде
маңдайша жазуларды табасыз.
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Төтенше Жағдайды 
Басқару

Қонысты авариялық көшіру

Шұғыл көшіру рәсімдері тұрғын үй-
жайларда, ортақ пайдаланудағы үй-
жайлар мен әкімшілік үй-жайларда, 
орналастырылады. Көшіру бойынша 
хабарламаларда атыраптағы авариялық 
жиналу пункттері егжей-тегжейлі 
көрсетілген. Тұрғын бірліктерінде 
хабарламалар сіздің бөлмеңізде 
жарияланады.

Өтініш, Бірлік қонысына әр келген кезіңізде 
осы ақпаратпен танысыңыз.

Барлық персонал өздерінің жұмыс 
орындарындағы жиналу нүктелері, сондай-
ақ жүріп-тұру орындары туралы білуге тиіс.

Сіз авариялық сиренаны естіген 
жағдайда, өтініш, егер өзгеше көзделмесе, 
мұны нағыз төтенше жағдай ретінде 
қабылдамаңыз.

Авариялық-көшіру оқу-жаттығулары

Бірлік қонысының әкімшілігі өзінің қалауы 
бойынша, қоныстағы тұрғын блоктарын 
немесе басқа да учаскелерді көшіруді 
талап ететін тосын оқиға болған кезде 
барлық тұрғындардың рәсімді дұрыс 
түсінуі үшін авариялық-көшіру оқу-
жаттығуларын өткізуі мүмкін.

Жақын жердегі авариялық пунктті көрсете 
отырып, төтенше көшіру туралы хабарлама 
сіздің тұрғын блогыңызда көрсетіледі, 
сіздің бөлмеңізде бейнеленеді.

Өтініш, қоныстағы әрбір жаңа тұратын 
орынға ауысу кезінде осы ақпаратпен 
танысқандығыңызға көз жеткізіңіз.
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Өтініш, сіздің бөлмеңіздегі ақпарат үшін орналастырылған көшіруге 
дейін қабылдануы қажет қадамдар туралы шұғыл көшіру рәсімдерін 
қараңыз. Егер қажет болған жағдайда, сабыр сақтаңыз және 
қауыпсіздік нұсқауларын ұстаныңыз.

Осындай жаттығуларға қатысатын 
орналастыру аймақтарындағы барлық 
персоналдың Төтенше жағдайларға ден 
қою тобы (ТЖДҚТ) барлығы таза және 
тұру орындарына оралуға болады деп 
хабарлағанша қатысуы аса маңызды

Экстремалды суық және қарлы ауа 
райы

Қысқы қар және / немесе экстремалды 
суық ауа-райы туралы ескерту берілген 
жағдайда қоныс әкімшілігі тұрақты 
жаңартылған ақпарларды жариялайды 
және жиі электрондық хаттар, 
маңдайшалар, телевизиялық арна және 
сіздің басшылығыңызбен және сізбен 
тікелей байланыс сияқты хабарламалардың 
әртүрлі тәсілдермен хабарлайды.

Қар және экстремалды суық ауа-райы 
жақындаған жағдайда, сіздің хабарландыру 
тақталарын тексеруді жалғастырғаныңыз 
және өз жұмыс берушіңіздің барлық 
нұсқаулары мен нұсқаулықтарын 
орындағаныңыз өте маңызды.

Қауіпсіздікті сақтау бойынша мынадай 
кеңестерді қарастырыңыз: 

• Төтенше жағдай және алдын-алу туралы
ақпаратты тыңдаңыз.

• Егер сізге далаға шығу қажет болса,
қалың киініңіз.

• Үй-жайда болыңыз және жылы киініңіз.
• Терезеден алысырақ тұрыңыз.
• Сусыздандыруды болдырмау үшін көп

мөлшерде су ішіңіз.
• Гипотермия мен үсік шалу белгілерін

іздеңіз және тиісті емдеу үшін дереу
Бірлік басшылығына хабарлаңыз.



Төтенше жағдайларға ден қою 

Төтенше жағдайларға ден қою тобының (ТЖДҚТ) көмегін талап ететін кез келген оқыс 
оқиға орын алған жағдайда өтініш, төменде көрсетілген авариялық ден қою қызметінің 
нөмірі бойынша қоңырау шалыңыз.

Қандай да бір төтенше жағдайлар бойынша шақыру кезінде келесі ақпаратты ұсыну 
пайдалы:

• Қоңырау шалушы адамның аты-жөні және байланыс деректері.
• Оқиғаның нақты орын алған жері (Қоныс, Ғимарат/Блок, Бөлме және т. б.)
• Оқиға түрі.
• Зардап шеккендердің саны.
• Қауіптіліктер.
• Орынға кіру мүмкіндігі (егер белгілі болса).

Ден қою командасының төтенше оқиға орнына жетуіне көмектесуі мүмкін дұрыс 
ақпаратпен танысуға бөлген бір минутыңыз өмірлік маңызды болуы мүмкін.

Төтенше Жағдайды 
Басқару
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Келесі телефон желісі бойынша қоңырау шалу: #5555
Жергілікті ұялы нөмір бойынша қоңырау шалу:  8 (712) 322 5555
Халықаралық ұялы нөмір бойынша қоңырау шалу: +7 (712) 322 5555

Өрт

Өрт болған жағдайда келесі іс-әрекеттерді 
орындаңыз:

Өрт дабылын көтеріңіз

• Қолмен шақыру құрылғысын (әрбір
тұрғын блоктың сыртқы қабырғасында
орналасқан) белсендіру.

• Жоғарыда көрсетілгендей, шұғыл
қызметінің нөмірін теру.

• Шұғыл көмек қызметтеріне тиісті
ақпаратты ұсыну.

• Тікелей жақын жердегі басқа да
адамдарға ескерту.

• Есіктерді және қабырғаларды қағу.
• Егер мүмкін болса, есіктер мен

терезелерді жабыңыз.
• Түтінге тұншығып қалуы мүмкін

әріптестеріңізге көмектесіңіз.

Жиналу орнына барыңыз 

• Жиналу орнына қарай жылдам, бірақ
қауіпсіз қозғалыңыз.

• Қашуға болмайды.
• Біздің жеке қауіпсіздігіміз және сіздің

отандастарыңыздың қауіпсіздігі -
біздің бірінші басымдығымыз. Егер бұл
қауіпті болса және / немесе егер бұған
оқытылмасаңыз, отпен күресуге тырысып
өзіңізге қауіп төндірмеңіз.

• Өрт сөндіру бастығының, жиналу орны
басқарушысының бұйрығы берілгенге
дейін ұтқыр жиналу орнын тастап
кетпеңіз.
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Біздің
Қызметтеріміз

Орналастыру және шығу

Бірлік қонысы қонақ үй баспанасы ретінде 
басқарылады. Нәтижесінде сіз келетін әрбір 
кезде сізге басқа үй-жай бөлінеді.

Өтініш, өзіңіздің барлық заттарыңызды 
жинағаныңызға көз жеткізіңіз және әрбір 
ұшуға дейін барлық қонақтардың жолға 
шығу кезінде бөлмелерінің кілттерін 
қайтарғаны аса маңызды. 

Қоныста болу мерзімін ұзартуға қатысты кез-
келген мәселелер бойынша Бірлік қабылдау 
бөлмесіне қоңырау шалыңыз: 9001, 9002, 
9003, 9004.

Кілттерді және қолжетімділік 
карталарын қабылдау-беру пункті.

ЖОЛҒА ШЫҒУ
Сіз Бірлік қонысынан шыққан 
кезде кілтті қабылдау бөлмесіне 
тапсырғаныңызға көз жеткізіңіз.

Жуып-жинау

Күн сайынғы жуып-жинау төмендегі кестеге сәйкес өткізіледі. 

Тұрғындарға аптасына бір рет дербес төсек-жабдық беріледі, өтініш, 
сіздің бөлмеңіздегі жұмыс күндері туралы хабарламаны қараңыз.

ЖИІЛІГІ КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР

КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ 
ТОЛЫҚ КЕШЕНІ

Апта сайын

• Қоқыс шелегін тазалау

• Төсек-жабдығын және
сүлгілерді жаңарту

• Ванна бөлмесін және
едендерді тазарту

• Жеке сабынды жаңарту

ЖЕҢІЛ 
ҚЫЗМЕТТЕР 

ЖИЫНТЫҒЫ
Күн сайын

• Қоқыс шелегін тазалау және
едендерді жуу

• Дәретхана қағазын жаңарту

©ESS Support Services LLP | Birlik Village, Tengiz
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Қонақтардың пікірлері мен 
ұсыныстары
Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды...

Көрсетілетін қызметтерге, жайлылыққа 
немесе сіздің тәжірибеңізге қатысты 
пікірлер немесе ұсыныстар беру үшін, 
өтініш, клиенттердің түсіндірмелерінің 
нысанын толтыруға бір минут 
уақытыңызды бөліңіз.

Нысандар қабылдау бөлмесіне және 
асханаха ұсынылады. 

Бұл нысандарды толтыру үшін уақыт 
бөлу Бірлік қонысы ЮСС командасының 
үнемі тұрғындардың қажеттіліктері 
мен тәжірибесі туралы хабардар болуы 
мүмкіндігіне кепілдік береді. 

Біз, сондай-ақ сіздің жайлылығыңызды 
қамтамасыз ету және біздің қызмет 
көрсетуімізді жақсарту мақсатында 
Бірлік кешені шеңберінде жүйелі түрде 
сауалнамалар өткіземіз. 



Жеке кір жуу қызметтері

Жеке кір жуу қызметтері тұрғындарға аптасына үш рет көрсетіледі. 
«Жұп санның» барлық блоктары дүйсенбі, сәрсенбі, жұма және «тақ 
санның» барлық блоктары сейсенбі, бейсенбі және сенбі. Өтініш, 
өзіңіздің бөлмеде қызметтерді көрсету сипаттамасымен хабарламаны 
оқып шығуға уақыт тапқаныңызға көз жеткізіңіз.

КИІМДІ 
ЖУУ ҮШІН 

ЖИНАУ

• Кір жуу орындарына арналған сөмкелер сіздің
тұрғын блогыңыздың бірінші қабатындағы жууға
арналған жәшіктерден таңертеңгі 6:30-да жинап
алынады.

• Сөмкелер, егер олар кір жууға арналған жәшікке
салынған жағдайда ғана жиналады.

• Егер сіздің жуу қызметтерін пайдаланғыңыз келсе,
таңертеңгі 6:30-ға дейін қапшықтарда кір жуу
орнына қойыңыз.

ЖУУҒА 
АРНАЛҒАН 

КИІМДІ 
ҚАЙТАРУ

• Киім жинаудан кейін 24 сағат ішінде бөлмедегі
төсек үстіне тастап кетіледі.

• Киім жинаудан кейін 24 сағат ішінде
«Мазаламаңыз» деген жазуы бар резиденттердің
бөлмелерінің аузында тастап кетіледі.

Біздің
Қызметтеріміз
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Түнгі ауысым жұмыскерлері

Сіздің бөлмеңізде есік тұтқасына орналастыруға арналған 
«Мазаламаңыз» деген карта бар. Бұл сіздің тұрғын аймағыңыздағы 
кедергілерді барынша азайтуға көмектеседі.  

Телефон нөмірі 7204 немесе e-mail hpbirlik@esskaz.com



Біздің
Қызметтеріміз

Қауіпсіздік

ЮСС жабық қоныс саясатын қолданады

Сіздің қауіпсіздігіңіздің біз үшін өте маңызды екеніне қарамастан, 
басшылық және әкімшілік жеке заттар үшін өздеріне ешқандай 
жауапкершілік алмайды.  

Жеке меншік қауіпсіздігі мүддесінде біз сізге өзіңіз болмаған кезде және 
ұйықтар алдында бөлмеңізді әрқашан жауып жүруді ұсынамыз. 

Сіздің әрқашан өзіңізбен бірге сәйкестендіру бейджін алып жүруге және 
оны қабылдау бөлмесіне немесе олардың тағайындауы бойынша қажет 
болған жағдайда ұсынуға тиіс екеніңізді есіңізге саламыз. 

Қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері қауіпсіздік бөлімшелерінде болады 
және ұдайы шолғыншылық жұмыстарын жүргізеді. 

Егер сіз орналасқан аймақта қауіпсіздікпен проблемалар 
болса, 7204 нөмірін теру арқылы біздің анықтама 
қызметімізге қоңырау шалыңыз.

©ESS Support Services LLP | Birlik Village, Tengiz
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Алғашқы медициналық жәрдем

Біз жұмысқа дайын болу үшін мүмкін болатынның барлығын жасасақ 
та, өзіміздің ауысымымызда сырқаттануымыз мүмкін жағдайлар болып 
тұрады. 

Қоныстағы үй-жайлар және объектілері ортақ кеңістік болып табылады 
және бір қонақтан екіншісіне аурудың жұғу мүмкіндігі бар, барлық 
қонақтардың денсаулығын және амандығын қамтамасыз ету үшін 
шаралар қабылдануда.

Егер сізге науқастануға байланысты осында болу уақытында демалыс 
берілсе, сізге қоныстың жалпыға ортақ орындарын пайдалану 
ұсынылмайды. Өтініш, өзіңіздің қауіпсіздік жөніндегі командаңыздың 
және жұмыс орнындағы басқарманың сіздің жағдайыңыз туралы 
білетіндігіне көз жеткізіңіз.

Алғашқы көмек станциясы тәулігіне 24 сағат қол жетімді. 
Кез келген төтенше жағдайлар орын алған кезде, өтініш, 
7106 нөміріне қоңырау шалыңыз.



Қызмет көрсетуге сұрау салу

Егер сізде техникалық араулар туындаған жағдайда, өз дәлізіңіздегі телефон 
арқылы біздің анықтама қызметімізге қоңырау шалыңыз. 

Көрсетілетін Интернет қызметтері

Тұруға арналған барлық бөлмелерде Wi-Fi-интернет ұсынылады. Осы 
қызметті пайдалану үшін, деректер интернет-карталары қабылдау 
бөлмесінде сатып алу үшін қолжетімді. Назар аударыңыз, бұл жүктеуге 
шектеу қолданылуы мүмкін.

Егер сіз интернет-сервис бойынша қандай да бір қиындықтарға тап 
болсаңыз, өз дәлізіңіздегі телефон арқылы біздің анықтама қызметімізге 
қоңырау шалыңыз. 

Телефондар – Ұялы телефондар – АТ деректері

Ұялы телефон Бірлік қонысының бүкіл аумағында баяланыс аясында болады. 
Жазба енгізу үшін бірнеше тармақ; -

• Телефон карточкалары және деректер карталары тіркеу бағанында
немесе Amigo дүкенінде картадан сатып алу үшін қолжетімді.

• Бөлмелерге Бірлік қонысының ішкі телефон нөмірлері беріледі.

Теледидарлар және ақпараттық арналар

Бөлме теледидарларында ойын-сауық бағдарламаларын қарап ғана қоймай, 
сондай-ақ сіз теледидарда қоныстың көрсетілетін қызметтері туралы 
ақпаратқа қол жеткізе аласыз. 

Қолжетімді ақпарат мыналарды қатмиды: ауа райы болжамы, тамақ туралы 
ақпарат, спорт зал кестесі, арнайы ойын-сауық және қоғамдық іс-шаралар 
және Бірлік қонысында жоспарлау және іске асыру барысында қызметтің 
жаңа түрлері туралы ақпарат.

Егер сізде ТВ-тюнер қабылдау немесе күйге келтіру бойынша қиындықтар 
туындаса, сіздің бөлмеңізде келтірілген түсіндірмелерге жүгініңіз. Егер 
сіздің проблемаларыңыз аяқталмаса, қызмет көрсетуге сұрау салу нысанын 
толтырыңыз немесе кезекпен қолдау қызметіне жүгініңіз.

Банкоматтар және ЭПСПП

Банкоматтар қоныстағы белгілі бір орындарда қол жетімді. 

Банкоматтардың орналасқан жері туралы ақпаратты қабылдау бөлмесінен 
сұратыңыз.

Телефон нөмірі 7204 немесе e-mail hpbirlik@esskaz.com

Біздің
Қызметтеріміз
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Көрсетілетін асхана қызметтері

Түскі ас ішетін зал Бірлік қонысының орталығында орналасқан және әрбір 
күні біздің қонақтарымызға басты асхана залында бір (1) таңғы ас және бір 
(1) кешкі ас беріледі.

Түскі ас ішетін зал қоныстың қонақтары үшін ғана пайдалануға арналған 
және барлық асханаларда алкоголь ұсынылмайды. 

 жұмыс уақыты: 

Дүйсенбіден бастап жексенбіге дейін

ТАҢҒЫ АС 04: -ден 08:30-ға дейін

КЕШКІ АС 17:30-дан 2 :30-ға дейін

Асханалар тамақ өнімдері гигиенасының ұлттық қағидаларына сәйкес 
жұмыс істейді, бұл стандарттарды сақтау үшін әрқашан келесі ережелер 
сақталуға тиіс:

• Асханаларда тек түнгі ауысым персоналы ғана униформаны
немесе арнайы киімді, алайда тек қана 18:00-ге дейін кіруге құқылы.
Униформа немесе арнайы киім таза болуы керек.

• Объектіні пайдаланатын резиденттер әрқашан таза және орынды
киінуге тиіс. Тұрғындар аяқ киім киіп жүруге тиіс.

• Униформаны және спорттық киімді қоса алғанда, кез келген
түрдегі лас киімді киюге рұқсат етілмейді.

• Асханадан ешқандай азық-түлік шығарылмауға тиіс.

• Егер Әкімшілік алдын-ала уағдаластықтарды қабылдамаса және
мақұлдамаса, жоғарыда көрсетілген сағаттарда ғана қызмет
көрсетеді.

• Әкімшілік рұқсат еткен жағдайлардан басқа, асханадан ешқандай
аспаптар, ыдыс-аяқ немесе тамақ әкетілмеугне тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер сіз қандай да бір аллергияға 
шалдықсаңыз, тамақтың құрамына көңіл бөліңіз. Егер 
сіздің қандай да бір сұрақтар болса немесе тамақтың 
құрмамын нақтылауды қажетсінсеңіз, өтініш, асханадағы 
бас аспаздан немесе менеджерден сұраңыз.

Біздің
Қызметтеріміз
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Біздің
Қызметтеріміз

Салауатты таңдау - Нәрлі өмір– Дұрыс шешім

Біз сіздің денсаулығыңыздың сіз үшін өте маңызды екенін білеміз.

ЮСС біздің асханаларымызда әрбір тамақтану кезінде қолжетімді болатын дұрыс таңдау 
үшін өнімдердің нәрлі, бірақ дәмді ұсынысын әзірледі. 

Біздің дұрыс тамақтану нұсқамыз хош иістерге толы және порциясында кем дегенде 600 
калория бар! Шешім біздің қонақтарымызға барынша аз әбігермен білікті таңдау жасауға 
мүмкіндік бере отырып, тамақтану туралы нақты ақпаратты қамтамасыз етеді.

Бұдан өзге, сіздің өз бөлмеңізде немесе жұмыс орнында ләззатқа бөленуіңіз үшін, 
көп ұзамай біз өзіміздің сауда нүктелерімізде денсаулыққа арналған өнімдердің 
кең ассортиментін; соның ішінде; тәтті тоқаштар, дәмтатымдар, бутерброд және 
сэндвичтерді сататын боламыз.

Түсінді біл

Біздің Tastelife-Livelife бағдарламамыз «әрқайсысымыздың деңгейінде» және әртүрлілік 
қағидасына негізделген. Біз өз қонақтарымызға дұрыс таңдау жасауға мүмкіндік 
беретін тағамдардың құрамы туралы ақпарат береміз. Қазіргі уақытта Tastelife-Livelife 
бағдарламасы әлемнің 200 жерінде жүзеге асырылады.

Бағдарлама хабардар ету, денсаулығының пайдасына таңдау жасауды ынталандыру, 
зиянды тамақтанудың тәуекелдерін түсіндіру үшін жасалады. Біздің қонақтарымыз үшін 
дұрыс таңдау - бұл оңай таңдау.

©ESS Support Services LLP | Birlik Village, Tengiz

АПТАСЫНА БІР РЕТ 
ҚОЛДАНУ

ҚҰРАМЫНДА МАЙЫ 
КӨП 

ТАЛШЫҚТАР АЗ

ҚАНТ КӨП

ДӘРУМЕНДЕР АЗ

ТҰЗЫ КӨП

ЕҢ ЖАҚСЫ 
ТАҢДАУ

МАЙЫ АЗ

ҚАНТЫ АЗ

ТҰЗЫ АЗ

КӨБІРЕК ТАЛШЫҚТАР

КӨБІРЕК ДӘРУМЕНДЕР 
МЕН МИНЕРАЛДАР

A ӨТЕ 
ПАЙДАЛЫ

МҰҚИЯТ 
ТАҢДАУ

 ОРТАША МӨЛШЕРДЕ 
МАЙ

ОРТАША МӨЛШЕРДЕ 
ҚАНТ

ОРТАША МӨЛШЕРДЕ ТҰЗ

ОРТАША МӨЛШЕРДЕ 
ДӘРУМЕНДЕР МЕН 

МИНЕРАЛДАР

МӨЛШЕРІМЕН 
ТАМАҚТАН ПАЙДАСЫ 

АЗ
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Спортзал

Спортзал қызметтері резиденттердің пайдалануы үшін қолжетімді. 
Жаттығу залының алғаш барар алдында тиесілі инструктаж алыңыз.

Иструктажды ActiveLife жаттығу залындағы жаттықтырушылары өткізеді, 
инструктажға жазылу үлкен спорт залдарында болады.

Сондай-ақ, күн сайын әр түрлі топтық фитнес сыныптар ұсынылады. 
Қараңыз. 

Топтық сабақтар кестесі ActiveLife хабарландыру тақтасында 
көрсетілген.

Көп функциялы демалыс орны   

Қазіргі уақытта қоныстағы қонақтардың демалысын қамтамасыз ету 
үшін көп мақсатты бөлмелер мен алаңдар әзірленуде, қолжетімді 
объектілердің кейбіреулері төменде атап көрсетілген.

Музыка/Караоке Бильярд Ойын бөлмелері Спортзал

Үстел теннисі Үстел футболы

Жыл бойына осы объектілерде әр түрлі жарыстар өткізіліп тұрады.

Өтіп жатқан жарыстар, демалыс бөлмесін пайдалану және жабдықтарды 
жалға алу туралы қосымша ақпарат алу үшін ActiveLife командасына 
жүгініңіз.

Қоғамдастықтар және клубтар  

Пайдалану үшін шағын жиналыстар үшін қолайлы әр түрлі демалыс 
бөлмелері ұсынылады.

Егер сіз кітап клубы сияқты қоғамдастық стилінің тобын құрғыңыз 
келсе, демалыс бөлмесін брондау үшін ActiveLife командасына жүгініңіз 
немесе қабылдау бөлмесіндегі біздің персоналға хабарласыңыз.

0728 нөмірі бойынша хабарласыңыз.

Жақында Ашылуы 
Болады’
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Музыкалық клуб  

Біздің демалыс аймағымызда аспаптарда ойнаңыздар және біздің 
қонақтарымыздың көңілін көтеріңіз...

Жақсы жабдықталған музыка бөлмесі музыкалық клубқа тіркелуге ниет 
білдірген бүкіл жоба бойынша тұрғындар үшін қолжетімді. Музыкалық 
клубқа қатысу үшін бір жолғы жарна төлеу талап етіледі.

0 2  н ірі б йынша абарласы ы .

Бірлік қабылдау бюросы

Бірлік қабылдау бюросы барлық әкімшілік мәселелерді және тұрғындардан 
келіп түсетін сауалдарды өңдейді. Өтініш, егер сіздің қандай да болмасын 
сұрақтарыңыз болса, қабылдау бөлмесіне барудан қымсынбаңыз. 

0 3 не есе 0  н ірі б йынша абарласы ы .
2  сағат ұ ыс істейді.

Жақында Ашылуы 
Болады’

Amigo дүкені  

Бірлікте темекі өнімдерінің, кондитерлік өнімдердің, жеңіл тамақтардың, 
дәретхана бұйымдарының, алкогольсіз сусындар мен басқа да заттардың 
кең ассортиментін ұсынатын Amigo дүкені бар. 

Бөлшек сауда дүкені қабылдау бөлмесінің жанында ыңғайлы жерде 
орналасқан.

Amigo Дүйсенбіден Сенбіге дейін сағат 06.00 - 10.00, 16.00 - 22.00
Жексенбі 06.00 - 22.00 аралығында ашық тұрады.
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street food dining



Бірлік дәмханасы 

Birlik дәмханасы кофе және шай әуесқойлары үшін 
қабылдау бөлмесінің жанында ыңғайлы жерде 
орналасқан.

Бұл аймақта тегін wi-fi қолжетімді.

Демалыс аймағы

Егер сіз демалу және әңгімелесу қажеттілігін 
сезінсеңіз, біздің аймаққа келіңіз, мұнда сіз 
сусын ішіп не жеңіл тамақтан дәм татып, өз 
достарыңызбен және әріптестеріңізбен кездесе 
аласыз. Бильярд, үстел теннисін немесе үстел 
футболын ойнаңыз.

ДЕМАЛЫС АЙМАҒЫНЫҢ ЖҰМЫС КЕСТЕСІ  

Кешкі 18:00-  22:00 
сағат аралығында

Дүйсенбі - Сенбі

22

FoodStepz азық-
түлік асханасы  

Жетілдірілген тамақтану...

Қонақтардың көшеде әзірленген сүйікті тамақтан 
дәм тату мүмкіндігі бар; ТексМекс бургерлер, 
пицца, Будда Боул, вафельді балмұздақ, кеспе 
көже немесе кесадилья.

Сүйікті тамағыңызды демалыс аймағына 
өзіңізбен алып келіңіз және ТВ-дан сүйікті спорт 
түрлерін қарап, сүйікті сусыныңызды ішіңіз...

Кешкі 16:00 - 21:00 
сағат аралығында

Жексенбі



Жасайтын 
Арнайы Команда

Сізге
Қамқорлық



Поселок 
Бирлик
Тенгиз, Казахстан

Your home
away from home

Ваше 
информационное 
руководство

welcome
Добро пожаловать
в поселок Бирлик

Июль -2018 Вер.01

Ваш дом вдали от дома



ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ АТЬ А



Добро пожаловать в 
поселок Бирлик
Ваш дом вдали от дома...

Дорогой гость,

Добро пожаловать в поселок Бирлик. От имени команды ЮСС Бирлик мы 
рады приветствовать вас в нашем поселке! В течении всего вашего пребывания 
здесь вы можете обратиться к нам с любой просьбой или проблемой, связанной 
с вашим проживанием, и мы сделаем все, чтобы вам помочь. 

Мы надеемся, что вы с пользой и продуктивно проведете время на Тенгизе и 
постараемся создать для вас атмосферу уюта и комфорта.

Поселок Бирлик
Бирлик – в переводе с казахского означает 
«единство». Нашей целью является позитивное 
сотрудничество и социальное взаимодействие 
между нашими гостями и персоналом ЮСС, 
предоставляющим услуги…мы хотим быть 
ближе!

Размещение
Гости размещаются в двухместных номерах с 
кондиционером и ванной комнатой.  Поскольку 
поселок управляется по принципу гостиницы, 
персоналу, работающему вахтовым методом, 
в следующий заезд может быть предоставлена 
другая комната, поэтому, пожалуйста, упакуйте 
все свои вещи в момент отъезда.

Удобства
В нашем поселке вы найдете широкий спектр 
развлечений и способов проведения досуга, в 

том числе; развлекательные ТВ-программы в номере, 
зона отдыха, тренажерный зал и кафе Бирлик, 
расположенное возле ресепшн. 

У нас есть наша программа
«TasteLife - LiveLife»; включающую в себе 
организацию активных видов отдыха, регулярных 
занятий спортом и социальных мероприятий для 
наших гостей.

В зоне отдыха, будет располагаться наше кафе 
FoodStepz, как альтернатива обедам и ужинам в 
столовой.

Если во время вашего пребывания вы захотите 
обсудить услуги, которые предоставляет наша 
команда, или просто узнать больше о сервисах, 
предоставляемых в поселке Бирлик, пожалуйста, 
обращайтесь на ресепшн в любое время.

С уважением,

Майкл Бартелс (Michael Bartels) / Хакан Экберг (Hakan Ekberg)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПОСЕЛКА БИРЛИК
ТОО «ЮСС Супорт Сервисез»
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Карта Поселка
Бирлик
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Пункт Сбора

Технический Блок

Пожарный Кран

Пункт Оказания Первой 
Медицинской Помощи

Направление к Пункту 
Сбора

Склад

Доставка 
Продуктов

Зона 
Отдыха

Магазин 
Амиго

Администрация 
ЮСС

FoodStepz

Зона
ОтдыхаЗона 

Отдыха и 
Общения

Кафе

Ресепшн

Зона
Отдыха

Блок Проживания  1

Блок Проживания  13

Блок Проживания  14

Блок Проживания  15

Блок Проживания  16

Блок Проживания  17

Блок Проживания  18

Блок Проживания  19

Блок Проживания  21

Блок Проживания  22

Блок Проживания  23

Блок Проживания  24

Блок Проживания  2

Блок Проживания  3

Блок Проживания  4

Блок Проживания  5 Блок Проживания  6

Блок Проживания  7 Блок Проживания  8

Блок Проживания  9 Блок Проживания  10

Блок Проживания  11 Блок Проживания  12

Прачечная

Склад

Северная
Столовая

Южная
Стловая

Кухня и   
Столовая

Продуктовый 
Склад

Спортзал

Пункт 
оказания 
первой 

медицинской 
помощи

Админист-
ративное

здание
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п

ас
н

ы
й

 В
ы
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д

02

03

12
13

07

08

09

11 10

040506

01

Телекомм-
уникации

Вход в поселок

Блок Проживания  20

Запасный ВыходЗапасный Выход

Пункт 
Охраны 1

Пункт 
Охраны 2

Пункт 
Охраны 3

План эвакуации:
В случае пожара, или в случае получения извещения об 
эвакуации от сотрудников службы безопасности и ТБ:
• В случае пожара, возможно будет необходимо ползти в

сторону выхода; если дым будет сильным, пожалуйста, 
постарайтесь прикрыть нос и рот какой-нибудь тканью

• Пройдите на ближайший пункт сбора, находящийся
вне зоны риска. Держите открытыми доступ к пунктам 
сбора и возможные пути эвакуации

• В случае опасности отравиться токсичным газом или
дымом, постарайтесь определить направление ветра 
и двигайтесь в противоположном ветру направлении, 
отдаляясь от источника газа или задымления

• Сотрудник, ответственный за пункт сбора несет
ответственность за людей, находящихся в этом пункте

В случае возникновения аварийной ситуации, звоните  #5555

01

05

02

03

04



Наши Золотые Правила 
И Условия Размещения

Правила проживания

Гостей просят соблюдать следующие правила 
размещения:

Размещение и условия заселения в поселке 
Бирлик и форма регистрации «добро пожаловать 
в поселок Бирлик, Ваш дом вдали от
дома»  (подписывается при каждом заселении в
поселок Бирлик)

Чтобы избежать выселения, пожалуйста, соблюдайте 
все приведенные ниже правила.

Золотые правила проживания
Мы - большое и многонациональное сообщество, 
проживающее в поселке Бирлик. Как и во всех 
сообществах, особенно при проживании на удаленных 
объектах, мы стараемся поддерживать установленные 
стандарты поведения и правила обеспечения 
гармоничной среды обитания.  

Серьезные нарушения, которые могут привести 
к выселению, включают, но не ограничиваются 
следующими примерами; 

Использование любого открытого пламени,
например, свечей, ладана, спичек, зажигалок или
любых пиротехнических материалов в комнатах
или в любых других, непредназначенных для этого
помещениях.
Изменения, перестановки в комнате
Демонстрация сексуально откровенных и
оскорбительных или провокационных материалов.
Драки, притеснение или другое неуместное, или
агрессивное поведение.
Нанесение ущерба системе пожарной сигнализации
/ датчикам дыма или противопожарному
оборудованию, Игнорирование пожарной
сигнализации.
Постоянный сильный шум в жилых помещениях
Азартные игры
Готовка еды в комнате
Применение огнестрельного оружия, газового
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Владение, использование, продажа,
распространение наркотиков, психотропных и
токсических веществ.
Участие в незаконной деятельности.
Повреждение имущества (включая наклейки
/ плакаты на рабочем или жилом имуществе,
вандализм и граффити).
Умышленный отказ от соблюдения законодательных
актов или инструкций.
Быть непристойно одетым в общественных местах
поселка
Антисанитарные практики или поведение.
Предоставление вашего ключа на проживание
любому лицу без письменного разрешения.

Использование портативного газового или
электрического отопительного оборудования без
надлежащего письменного разрешения.
Чрезмерный шум в общественных местах поселка
Бирлик.
Курение в жилых помещениях и других
непредназначенных для этого местах.
Любые другие нарушения условий размещения
и / или нарушения правил и других применимых
процедур

Правила безопасности

Ключи и карты доступа
Каждый резидент несет ответственность за
сохранность всех ключей и полученных карт
доступа. В случае потери или кражи ключа или
карточки доступа, гость обязан незамедлительно
уведомить ресепшн ЮСС.
По соображениям безопасности замок будет
заменен, и гость будет нести ответственность за
понесенные расходы на замену замка.
Все ключи и карточки доступа должны быть
возвращены на ресепшн ЮСС при выезде.

Этикет поведения в столовой
При посещении столовой, пожалуйста, одевайтесь
соответственно, опрятно и не забывайте носить
обувь.
Пожалуйста, не одевайте рабочую униформу, если 
идете в столовую или в зону отдыха, кроме тех 
случаев, когда униформа чистая, и вы собираетесь 
идти на работу сразу после столовой.
Пожалуйста, примите душ и переоденьтесь после
занятий спортом, если вы собираетесь идти после
этого в столовую.
Пожалуйста, воздержитесь от одежды с
оскорбительными надписями.

Использование острых предметов
Острые расходные материалы (шприцы) есть в
наличии в медицинской клинике. Убедительная
просьба ко всем гостям, у которых возникнет
необходимость использовать одноразовые шприцы,
приносить использованные шприцы на утилизацию
в клинику.
Проверьте все карманы на одежде, перед тем, как
сдать ее в стирку. Пожалуйста, утилизируйте любые
острые инструменты или предметы соответственно.

Пожарная тревога
Время от времени в жилых помещениях поселка
будет проводиться учебная пожарная тревога
Гости должны соблюдать правила безопасности
и сотрудничать с группой реагирования на
чрезвычайные ситуации, охраной и остальным
уполномоченным персоналом. Ознакомьтесь с
указателями аварийных выходов
Указатели расположены в каждом жилом блоке и
комнатах

©ESS Support Services LLP | Birlik Village, Tengiz
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Управление 
Чрезвычайными 
Ситуациями

Аварийная эвакуация поселка

Процедура экстренной эвакуации 
вывешена в жилых помещениях, 
помещениях общего пользования и 
административных помещениях. В 
процедуре указаны пункты аварийного 
сбора . В жилых блоках процедура 
эвакуации есть в каждой комнате.

Пожалуйста, ознакомьтесь с этой 
информацией по прибытии в поселок 
Бирлик.

Весь персонал должен знать 
расположение точек сбора, ближайших 
к своему рабочему месту и к месту 
проживания.

Если вы слышите аварийную сирену, 
пожалуйста, отреагируйте, как в случае 
настоящей чрезвычайной ситуации, если 
не указано иное.

Аварийно-эвакуационные учения

Время от времени в поселке Бирлик будут 
проводиться аварийные эвакуационные 
учения, с целью ознакомления всех гостей 
с порядком действий в случае эвакуации.

Процедура эвакуации, с указанием 
ближайшего к вашему блоку пункта сбора, 
вывешена в вашей комнате.

Пожалуйста, ознакомьтесь с этой 
информацией при каждом заезде.
Крайне важно, чтобы весь персонал 
в жилых блоках, участвующих в 
таких учениях, выполнял указания 
сотрудников ТБ и службы безопасности 

©ESS Support Services LLP | Birlik Village, Tengiz
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до тех пор, пока Группа реагирования 
на чрезвычайные ситуации (ГРЧС) не 
подтвердит, что учения закончены и даст 
разрешение вернуться в жилые блоки.

Экстремально сильные морозы и 
снегопад

В случае прогноза сильного снегопада 
и / или экстремально сильных морозов, 
администрация поселка будет публиковать 
регулярные обновления и уведомлять 
гостей различными способами, в том 
числе, с помощью электронных писем, 
объявлений, по телевизионному каналу и 
информируя напрямую ваше руководство.

Пожалуйста, регулярно читайте 
объявления на информационных стендах 
и следуйте всем указаниям и инструкциям 
вашего работодателя.

Советы по технике безопасности: 

• Следите за информацией,
предупреждающей о чрезвычайных
ситуациях

• Если вам нужно выйти на улицу,
пожалуйста, одевайтесь «многослойно»
и соответственно погоде

• Оставайтесь в помещении и старайтесь
тепло одеваться

• Держитесь подальше от окон
• Пейте много воды для предотвращения

обезвоживания.
• Если вы заметили признаки

переохлаждения и обморожения,
немедленно сообщите руководству
поселка Бирлик для оказания
медицинской помощи

Пожалуйста, следуйте процедурам экстренной эвакуации, которые 
размещены в вашей комнате.  В случае необходимости эвакуации, 
не паникуйте, оставайтесь спокойны и придерживайтесь указаний 
сотрудников ТБ и охраны



Управление 
Чрезвычайными 
Ситуациями
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Звонок c проводного телефона:   #5555
Звонок с местного мобильного номера:    8 (712) 322 5555
Звонок с международного мобильного номера:  +7 (712) 322 5555

Пожар

В случае пожара:

Поднимите пожарную тревогу

• Приведите в действие устройство
ручного вызова (устройство
расположено на внешней стене каждого
жилого блока).

• Позвоните по номеру экстренного
реагирования, как указано выше.

• Предоставьте соответствующую
информацию службам экстренной
помощи.

• Предупредите остальных резидентов,
находящихся в непосредственной
близости.

• Стучите в двери и стены
• Закройте двери и окна, если возможно.
• Если требуется, помогите коллегам
• Пройдите в пункт сбора

Двигайтесь быстро, но безопасно, к 
точке сбора

• Не бегите
• Ваша безопасность и безопасность

всех наших гостей - наш самый главный
приоритет. Не подвергайте себя
опасности, пытаясь сражаться с огнем,
если это небезопасно, и если вы не
были обучены этому.

• Не покидайте точку сбора до тех пор,
пока не получите соответствующих
инструкций от пожарных наблюдателей

©ESS Support Services LLP | Birlik Village, Tengiz

В случае чрезвычайной ситуации 

В случае любого инцидента, требующего помощи Группы реагирования на 
чрезвычайные ситуации (ГРЧС), пожалуйста, позвоните по номеру аварийного 
реагирования, указанному ниже.

Звоня по номеру аварийного реагирования, предоставьте следующую информацию:

• Ваше имя и контактные данные.
• Точное место происшествия (Поселок, Здание/Блок, Комната и т.д.)
• Вид происшествия.
• Число пострадавших.
• Источник повышенной опасности
• Доступ к месту (если известен).

Потратив минуту на изучение информации о реагировании на чрезвычайную ситуацию, 
вы поможете команде реагирования быстро прибыть к месту происшествия, что может 
оказаться жизненно важно.



Наши
Услуги

Размещение и выезд

Поселок Бирлик управляется по принципу 
гостиницы. Заезд в поселок оформляется в 
15:00, а выезд – в 1 :00.

Пожалуйста, убедитесь, что вы собрали все 
свои вещи перед отъездом. Пожалуйста, во 
время отъезда сдайте ключи от комнаты на 
ресепшн. 

По любым вопросам, пожалуйста, 
звоните на ресепшн поселка Бирлик по 
номер  9001, 9002, 9003, 9004

Пункт приема-выдачи ключей и карт 
доступа.

ВЫЕЗД
Когда вы выезжаете из поселка 
Бирлик, убедитесь, что вы 
оставили ключ от номера и 
карточку на ресепшн

Уборка

Уборка жилых помещений проводится в соответствии с графиком ниже. 

Смена постельного белья производится раз в неделю, в какой именно 
день недели – будет указано на информационных стендах в вашем блоке.

КАК ЧАСТО ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

ПОЛНАЯ 
УБОРКА

Еженедельно

• Очистка мусорного ведра

• Смена постельного белья и
полотенец

• Уборка в ванной комнате и
мытье полов

• Обновление запаса мыла для рук

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
УБОРКА

Ежедневно

• Очистка мусорного ведра и
мытье полов

• Обновление запаса туалетной
бумаги

©ESS Support Services LLP | Birlik Village, Tengiz
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Комментарии и предложения гостей
Ваше мнение очень важно для нас…

Чтобы оставить комментарий или 
предложение по улучшению услуг или 
удобств поселка, пожалуйста, заполните 
форму для комментариев клиентов.

Формы предоставляются на ресепшн и в 
столовой. 

Мы будем очень признательны, если вы 
найдете время оставить ваш отзыв, это 
поможет команде ЮСС Бирлик всегда 
быть в курсе проблем и запросов наших 
гостей. 

Время от времени мы будем проводить 
опрос мнений по поводу услуг комплекса 
Бирлик с целью обеспечения вашего 
комфорта и улучшения нашего сервиса.



Услуги стирки личных вещей 

Услуги прачечной предоставляются гостям три раза в неделю. Для 
гостей, проживающих в четных блоках - в понедельник, среду и пятницу, 
для гостей, проживающих в нечетных блоках - во вторник, четверг 
и субботу. Пожалуйста, ознакомьтесь с перечнем услуг прачечной, 
вывешенным в вашей комнате.

СБОР 
ОДЕЖДЫ 

ДЛЯ 
СТИРКИ

• Сумки для прачечной будут собраны к 6:30 утра
из ящиков для стирки на первом этаже вашего
жилого блока.

• Сумки будут забираться только в том случае, если
они оставлены в ящике для стирки.

• Если вы хотите воспользоваться услугами стирки,
оставьте мешок с вещами для стирки в ящике, до
6:30 утра.

ВОЗВРАТ 
ОДЕЖДЫ 

ПОСЛЕ 
СТИРКИ

• Одежда будет возвращена в сумке для белья и
оставлена в вашей комнате на кровати в течение
24 часов после сбора.

• В случае, если на двери комнаты будет надпись
«Не беспокоить», сумка с одеждой будет
оставлена возле двери комнаты в течение 24 часов
после сбора

Наши
Услуги

Н
аш

и
 Услуги
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Работники ночной смены

В вашей комнате есть табличка «Не беспокоить», которую можно 
поместить на ручку двери снаружи комнаты. Мы постараемся не 
шуметь в вашем жилом блоке.

По любым вопросам звоните 7204 или напишите на e-
mail hpbirlik@esskaz.com



Наши
Услуги

Безопасность

ЮСС применяет политику закрытого поселения

Несмотря на то, что ваша личная безопасность имеет для нас 
первостепенное значение, руководство и администрация не несут 
ответственность за сохранность личных вещей.

В интересах безопасности личной собственности мы рекомендуем 
Вам всегда запирать Вашу комнату, когда Вы не находитесь внутри и 
перед сном. 

Напоминаем, что вы всегда должны носить с собой свой 
идентификационный бейдж и предъявить его по требованию 
персонала ресепшн.

Сотрудники службы безопасности находятся в офисе охраны и 
регулярно проводят патрулирование территории. 

Если в вашем блоке есть какая-либо угроза безопасности, 
позвоните в нашу службу поддержки по номеру 7204

©ESS Support Services LLP | Birlik Village, Tengiz

Н
аш

и
 У

сл
уг

и

Первая помощь. Что делать если вы заболели

Несмотря на то, что мы все делаем все возможное, чтобы быть 
физически готовыми к работе, бывают случаи, когда мы можем 
заболеть во время вахты. 

В поселке много зон общего пользования, в связи с чем возможность 
распространения вирусных заболеваний велика, но мы принимаем 
меры для обеспечения здоровья и благополучия всех гостей. Если вы 
слабы настолько, что не в состоянии пройти в столовую, пожалуйста, 
позвоните в нашу службу поддержки, и еда будет доставлена к вам в 
комнату.

Если вы заболели вирусным заболеванием во время вашего пребывания 
в поселке, пожалуйста, постарайтесь ограничить посещение зон 
общего пользования, чтобы избежать распространения вируса. 
Проинформируйте вашего работодателя о вашей ситуации.

Пункт оказания первой помощи работает 24 часа в сутки.
Если вам необходима помощь, пожалуйста, позвоните по 
телефону 7106.



Заявка на техобслуживание

Если у вас возникла поломка или проблемы технического характера, 
позвоните в нашу техническую службу с телефона в коридоре жилого 
блока по номеру 7204 или напишите на e-mail @esskaz.com

Интернет

Wi-Fi-интернет есть во всех жилых блоках. Для подключения, 
пожалуйста, приобретите интернет карту на ресепшн. Обратите 
внимание, могут применяться ограничения на скачивание.

Если вы испытываете какие-либо трудности с доступом в интернет, 
позвоните в нашу службу поддержки с телефона в коридоре жилого 
блока по номеру 7204 или напишите на e-mail @esskaz.com

Телефонная, мобильная связь и передача данных

Мобильная связь доступна на всей территории поселка Бирлик.

• Телефонные карточки и карты данных можно приобрести на стойке
ресепшн и в магазине Amigo.

• Список внутренних номеров телефонов поселка Бирлик есть в
комнатах

Телевизоры и телевизионные каналы

Телевизионная программа предлагает большой выбор развлекательных 
каналов, а так же канал, по которому транслируется информация об 
услугах, предоставляемых в поселке. 

Информация включает: местный прогнозы погоды, меню, расписание 
спортзала, информацию о специальных развлекательных и 
общественных мероприятиях и информацию о новых видах сервиса, 
которые планируются в поселке Бирлик.

Если у вас возникли проблемы с приемом ТВ-тюнера или настройкой, 
в вашей комнате есть инструкция по настройке. Если проблемы не 
исчезли, заполните форму запроса на техобслуживание или обратитесь 
в службу поддержки.

Банкоматы и ЭПСПП (электронные денежные переводы)

В поселке Бирлик есть банкоматы нескольких банков, где они 
расположены можно узнать на ресепшн.

По любым вопросам звоните 7204 или напишите на e-
mail hpbirlik@esskaz.com

Наши
Услуги
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Услуги столовой

Обеденный зал расположен в центре поселка Бирлик, и каждый гость 
имеет право на один (1) завтрак и один (1) ужин ежедневно в главном 
столовом зале. 

Обеденный зал предназначен только для гостей поселка. в наших 
столовых не сервируют алкогольные напитки.

Время работы столовых: 

С понедельника по воскресенье

ЗАВТРАК 04: 0 до 08:30

УЖИН 17:30 до 2 :30

Столовые работают в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами РК, и чтобы поддерживать эти стандарты, всегда должны 
соблюдаться следующие правила:

• Прийти в столовую в униформе или спецодежде допускается
только сотрудникам, работающим в ночную смену и только до
18:00. Униформа или спецодежда должны быть чистыми.

• При посещении столовой, пожалуйста, одевайтесь
соответственно, опрятно и не забывайте носить обувь.

• Грязная одежда (в том числе униформа или одежда для
занятий спортом) не разрешена.

• Не разрешается выносить еду из столовой.

• Столовая функционирует только в выше указанные часы работы,
кроме специальных случаев, согласованных с администрацией
поселка Бирлик, по предварительной договоренности.

• Не разрешается выносить из столовой приборы и посуду, кроме
тех случаев, когда получено предварительное разрешение
администрации поселка.

ВНИМАНИЕ: если у вас есть пищевая аллергия, обратите 
внимание на ингредиенты блюд в меню. Если у вас есть 
вопросы или вы хотите уточнить состав ингредиентов, 
пожалуйста, спросите шеф-повара или менеджера в столовой.

Наши
Услуги
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ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ

ВЫСОКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА

САХАРА И СОЛИ

МЕНЬШЕ КЛЕТЧАТКИ

МЕНЬШЕ ВИТАМИНОВ
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Правильное питание – Nutritious Life– Здоровое решение

Мы знаем, что ваше здоровье важно для вас.

Специалисты ЮСС разработали программу здорового, но вкусного питания для гостей, 
выбирающих правильное питание, это меню будет доступно в наших столовых на 
завтрак и на ужин. 

Наш выбор здорового питания полон ароматов и вкусов, и при этом содержит менее 
600 калорий на порцию! Программа включает полную информацию об используемых 
продуктах, позволяя нашим гостям сделать информированный выбор.

Кроме того, в ближайшем будущем мы планируем продавать широкий 
ассортимент продуктов для здорового питания в нашем магазине, ассортимент 
будет включать; хлебобулочные изделия из цельно-смолотой муки, закуски, 
роллы и сэндвичи, чтобы вы могли перекусить в своей комнате или на рабочем 
месте.

Знать свой цвет

Наша программа Tastelife-Livelife базируется на принципе «все в меру» и на 
разнообразии.  Мы предоставляем нашим гостям информацию о составе блюд, чтобы 
они сами могли сделать правильный выбор. В настоящее время программа Tastelife-
Livelife внедрена в 200 точках по всему миру. 

Программа создана чтобы информировать, поощрять выбор в пользу здоровья, 
объяснять риски неправильного питания. Мы хотим, чтобы для наших гостей здоровый 
выбор был легким выбором.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЫБОР

МИНИМАЛЬНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА

САХАРА И СОЛИ

ВЫСОКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 

КЛЕТЧАТКИ

ВИТАМИНОВ И 
МИНЕРАЛОВ

ЕШЬТЕ
БОЛЬШЕ

ВЫБИРАЙТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО

УМЕРЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЖИРА

 САХАРА И СОЛИ

С СОДЕРЖАНИЕМ 
НЕКОТОРЫХ 

ВИТАМИНОВ И 
МИНЕРАЛОВ
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Спортзал

Гости могут воспользоваться услугами нашего спортзала. Перед 
использованием спортзала впервые, пожалуйста, пройдите 
ознакомительный инструктаж.

Инструктаж проводится тренерами ActiveLife, записаться на инструктаж 
можно в большом спортивном зале.

Различные групповые фитнесс занятия проводятся ежедневно. 

Расписание групповых занятий можно найти на доске 
объявлений ActiveLife.

Музыкальная /
Караоке зона

Столы для 
американского и 

русского бильярда

Игровые
комнаты

Спортзал

Настольный 
теннис

Настольный 
футбол

В течение года у нас в поселке будут проводиться различные 
соревнования и мероприятия.

Обратитесь к команде ActiveLife для получения дополнительной 
информации о текущих соревнованиях, использовании комнаты отдыха 
и прокате оборудования.

Сообщества и клубы 

Мы предлагаем нашим гостям различные комнаты отдыха, подходящие 
для небольших встреч, мероприятий и праздований.

Если вы хотите создать свое сообщество, например, книжный клуб, 
обратитесь к команде ActiveLife или свяжитесь с нашим персоналом на 
ресепшн, чтобы забронировать комнату для проведения мероприятий.

Обращайтесь по номеру 0728.

Зоны досуга и отдыха  

В настоящее время в поселке готовятся зоны отдыха и площадки для 
проведения досуга, в том числе.

Скоро открытие
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Музыкальный клуб 

Играйте на инструментах в нашей зоне отдыха и развлекайте 
наших гостей...

Доступ к хорошо оборудованной музыкальной комнате будет открыт 
для наших гостей. Для использования инструментов и аппаратуры 
музыкального клуба, пожалуйста, внесите разовый взнос. 

Обращайтесь по номеру 0 2 .

Ресепшн поселка Бирлик 

Ресепшн поселка Бирлик отвечает за всю административную работу, 
и обработку заявок и запросов гостей. Пожалуйста, обращайтесь на 
ресепшн с любыми вопросами и пожеланиями, связанными с вашим 
проживанием.

Обращайтесь по номеру 0  или 0 .
аботает 2  аса.

Скоро открытие

Магазин Amigo 

В поселке Бирлик в скором времени будет открыт магазин Amigo, в 
котором будет предложен широкий ассортимент табачных изделий, 
кондитерских изделий, закусок, туалетных принадлежностей, 
безалкогольных напитков и других предметов.

Наш магазин удобно расположена возле ресепшн.

Amigo открыт с 06.00 - 10.00, 16.00 - 22.00 Понедельник – Суббота.
06.00 - 22.00 Воскресенье
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Кафе Бирлик  

Кафе Birlik, удобно расположенное возле ресепшн, 
понравится всем любителям кофе и чая.

Здесь будет доступен бесплатный wi-fi.

Зона отдыха

Если вы чувствуете необходимость 
расслабиться и пообщаться, посетите нашу 
зону отдыха, где вы сможете встретиться со 
своими друзьями и коллегами за напитками и 
закусками. Поиграйте в бильярд, настольный 
теннис или настольный футбол. 

График работы зоны отдыха

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  

18:00 до 22:00 Понедельник-Суббота

22

Скоро открытие

Кафе FoodStepz 

 Усовершенствованный вкус...

Гости смогут побаловать себя любимой уличной 
едой; ТексМекс бургерами, пиццей, Будда Боул, 
мороженым в вафельных рожках, въетнамским 
супом Фо,  или кесадильей.

Возьмите любимую еду с собой в зону отдыха 
и наслаждайтесь любимым напитком и 
просмотром спортивных каналов на ТВ...

16:00 до 21:00 Воскресенье



Заботиться 
о Вас...

Цель Нашей 
Команды



Birlik
Village
Tengiz, Kazakhstan

Your home
away from home

Your
Information
Guide

welcome
to Birlik Village

July 2018 V.01



wewew lcome



Welcome to Birlik Village
Your home away from home...

e

Dear Guest,

Welcome to Birlik Village. On behalf of the ESS Birlik team, we would like to take this 

any specific requirements or concerns during your stay at Birlik Village.  

We trust that your time in Tengiz will be as rewarding as it is productive. We look 
forward to providing you a comfortable and relaxing environment in our Birlik Village.

Birlik Village
Birlik is the Kazakh meaning for ‘united’. 
The Village has been designed to encourage 
positive engagement and social interaction 

our services to you… bringing us together.

Accommodation
Accommodation typically consists of double 
air-conditioned rooms with en-suite facilities. As 
we are operating the Village on a hoteling basis, 

room upon their return, so please ensure that 
you pack all your belongings prior to departure. 

Facilities
The Village has a range of leisure and facilities 
available to our guests, including; in-room TV 

entertainment, a social lounge, gym, recreational and 
our own Birlik café located in the reception area. 

We have our ‘TasteLife-livelife’ program; with 
organized regular exercise classes and social 
events for our guests. 

In the social lounge; our ‘FoodStepz’ food 
solution is o�ering our guests an alternative 
dining experience. 

If, at any time during your stay you wish to 
discuss the services that our team delivers, or 
simply find out more about the Birlik Village 
activities, please do not hesitate to drop by the 
Reception O

Regards

Michael Bartels / Hakan Ekberg
BIRLIK VILLAGE, GENERAL MANAGER
ESS Support Services LLP
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Emergency ExitEmergency Exit
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House 2

Guard 
House 3

Building Evacuation Guidelines:
In the event of a building fire, or as instructed by the muster warden
• In case of fire, be prepared to crawl to exits if smoke is heavy and if 

necessary keep a damp cloth over your mouth and nose to prevent 
excessive smoke inhalation.

• Proceed to the nearest muster point, well outside the danger area. 
Proceed by foot and keep access clear to the muster point and/or 
possible evacuation routes.

• Check for possible toxic gas and/or smoke, note the wind direction 
and move cross wind away from the source if necessary.

• The muster warden will account for all people present.
• Remain at the muster point until further instructions are given by the 

muster warden present.

In Case of EMERGENCY Call #5555

01

05

02

03

04



Our Golden, Safety
and Security Rules

Village Rules and Conditions

A guest’s accommodation is dependent upon the 
observance of the following;

• Birlik Village Accommodation & Conditions of 
Occupancy Registration Form Welcome to Birlik 
Village – “Your Home Away from Home” (signed 
upon each arrival into Birlik Village 
accommodation)

It’s essential to comply with all the below rules to avoid 
your accommodation being withdrawn.

Village Golden Rules
We are a large and diverse community living within the 
Birlik Village.  As with all communities, especially those 
in remote locations, we maintain established behavioral 
standards and rules to ensure a harmonious living 
environment.  

Serious violations which may lead to the withdrawal of 
your accommodation include, but are not limited to the 
following examples; 

• Using any open flame such as candles, incense, 
matches, cigarette lighters or any pyrotechnic 
materials in your accommodation or non-designated 
area.

• Altering your room in any way.
• 

material.
• Fighting, harassment or other inappropriate or 

aggressive behaviors.
• Tampering with any fire / smoke alarm systems or 

firefighting equipment, Ignoring fire alarms.
• Continual excessive noise in residential areas.
• Gambling.
• Cooking in any room.
• Possession of firearms, gas weapons, ammunition 

and explosives.
• Possession, use, sale, distribution of drugs, 

psychotropic and toxic substances.
• Taking part in illegal activities.
• 

posters on Company work or residential property, 

• A deliberate refusal to comply with a lawful 
requirement or instruction.

• Being inappropriately dressed in the Birlik Village 
public areas.

• Unsanitary practices or behavior.

• Giving or lending your accommodation key to any 
person or occupying accommodation without written 
approval.

• Use of portable gas or electric heating equipment 
without proper written approval.

• Making excessive noise in public areas of Birlik Village.
• Smoking in accommodation rooms and non-

designated areas.
• Any other violations of accommodation terms and 

/ or contravention of the Rules, and other applicable 
policies from time to time.

Other Safety & Security Rules

Keys & Access Cards
• Each resident is responsible for the safekeeping of all 

keys and access cards received. In the event of loss 
or theft of a key or an access card it is the residents 
responsibly to notify ESS reception immediately. 

• For security reasons the lock will be changed and 
the resident will be held liable for replacement costs 
incurred.

• All keys and access cards must be returned to ESS 
reception on departure from Birlik Village.

Dining Room Etiquette
• When using the dining facilities, please dress neatly, 

be hygienic and don’t forget to wear footwear. 
• You are asked not to wear work uniforms in the 

dining facilities and recreation areas unless the 
uniforms are clean and you are going straight to 
work. 

• Please shower and change between exercising and 
dining.

• Any clothing with o�ensive messages or motif’s 
may not be worn. Management of Sharps

• Sharp disposables are available at the Medical Clinic. 
It is mandatory for all needle users to dispose of their 
sharps at the Clinic. 

• Please ensure that all pockets have been checked 
prior to placing clothing in laundry bags. Please 
dispose of any sharp tools or instruments responsibly.

Fire Alarms
• Periodically fire alarms may be tested in our 

accommodation facilities or muster warden 
instructions issued. 

• Guests must comply and cooperate with the 
Emergency Response Team, Security and other 
authorized personnel. Familiarize yourself with 
the signage in relation to Emergency Evacuation
procedures.

• You will find signage in your accommodation block
and your room.

©ESS Support Services LLP | Birlik Village, Tengiz
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Emergency
Management

Village Emergency Evacuation

Emergency evacuation procedures are placed 
in accommodation rooms, common areas 

detail emergency muster points in the vicinity. 
In accommodation units, notices are posted in 
your room area.

Please ensure that you familiarize yourself 
with this information upon each arrival into 
Birlik Village.

All personnel are required to be aware of 
muster points in their work areas as well as 
accommodation areas.

If you hear an emergency siren please respond 
on the basis that this is a real emergency, 
unless advised otherwise.

Village Emergency Evacuation Drills

At its discretion, Birlik Village Management 
may conduct Emergency Evacuation Drills 
to ensure that all residents understand the 
correct procedure should there be an incident 
requiring evacuation of the accommodation 
blocks or other areas in the village.

An emergency evacuation notice, detailing 
the closest emergency muster point to your 
accommodation, is displayed in your room area.

Please ensure that you familiarize yourself 
with this information upon moving in to each 
new village accommodation unit.
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accommodation areas involved in such drills 
participate and obey the directions of Muster 
Wardens until such time as the Emergency 
Response Team (ERT) give the all clear and 
direction to return to accommodation areas.

Extreme Cold Weather & Snow Conditions

When a winter snow and/ or extreme cold 
weather warning is issued, Birlik Village 
Management will post regular updates 
from various sources of communications, 
such as; frequent emails, signage, television 
channel, and direct communications to your 
management and you.

It is essential that you keep checking the 
notice boards in the event of an impending 
snow and extreme cold weather and follow all 
directions and instructions from your employer.

Consider the following tips in keeping yourself 
safe: 

• Listen for emergency information and alerts.
• If you need to go outside and wear layers of

warm clothing.
• Stay indoors and dress warmly.
• Stay away from windows.
• Drink plenty of water to prevent dehydration.
• and Look for signs of hypothermia and

frostbite and report immediately to Birlik
Management for appropriate treatment.

Please refer to Emergency Evacuation Procedures which is posted on your 
room area for information relating to the steps that you need to take prior 
to evacuation. And when the need arises, stay calm and adhere with the 
directions of Muster Wardens.



Emergency Response 

In the event of any incident requiring assistance of the Emergency Response Team (ERT), please 
call the emergency response number listed below.

When calling for any emergency it is helpful to provide the following information:

• Caller’s name and contact number.
• Exact location of incident (Village, Building/Block, Room, etc).
• Type of incident.
• Number of casualties.
• Hazards present.
• Access to site (if known).

Taking a moment to familiarize yourself with the right information that may assist the Emergency 
Response Team reaching you can prove vital.

Emergency
Management

E
m

ergen
cy

 M
an

agem
en

t

Calling from a telephone line: #5555
Calling from a local mobile:  8 (712) 322 5555
Calling from an international mobile: +7 (712) 322 5555

Fire Event

In the event of an Fire, please follow the 
following actions:

Raise the Alarm

• Activate Manual Call Point Device. (located
on external wall of each accommodation
block).

• Phone the emergency number as detailed
above.

• Give relevant information to emergency
services.

• Shout warnings to alert others in the
immediate vicinity.

• Bang on doors and walls.
• Close doors and windows if possible.
• Help your colleagues who may be overcome

with smoke.

Move to Your Muster Point 

• Move swiftly, but safely, to the muster point.
• Do not run.
• Your personal safety and the safety of your

fellow residents is our first priority.  Do not
endanger yourself by trying to fight the fire
if it is unsafe to do so and/or if you have not
been trained to do so.

• Do not leave the muster station until
directed to do so by the fire warden
managing the muster point.
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Accommodation Village Departures

Birlik Village accommodation operates as 
hoteling accommodation. On day of arrival the 
check in time is after 3pm and on the day of 
departure the check out time is 12am.

Please ensure you pack up all your belongings 
and prior to every departure. It is imperative 
that all guests hand in room keys on 
departure. For any questions please call 
Birlik Village Reception on extension: 9001, 
9002, 9003, 9004.

Accommodation Key and Access Card 
Drop-o� Location

Departure
When you are departing from Birlik 
Village, please ensure that you hand 
your room key and swipe card to the 
Reception team.

Accommodation Housekeeping

A daily housekeeping service is provided as per table below. 

Personal linen service is provided to residents once per week please refer to the 
notice in your room area for service days.

FREQUENCY SERVICE SUPPLIED

FULL
SERVICE

Weekly

• Bin emptied

• Sheets and towels refreshed

• Bathroom and floors cleaned

• Personal hand soap replenished

LIGHT
SERVICE

Daily
• Bin emptied and floor wet cleaned

• Toilet paper replenished

©ESS Support Services LLP | Birlik Village, Tengiz
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Guest Comments and Suggestions

Your opinion is important to us…

T
regarding village services, facilities or your 
experiences please take a moment to 
complete a Customer Comments Form.

Forms are provided in the Reception and 
Dining areas. 

Taking time to complete one of these forms 
ensures the ESS Birlik Village Team can keep 
informed of resident needs and experiences. 

We will also be conducting regular surveys 
within the Village facility with the aim of 
ensuring your comfort and improving our 
service. 



Personal Laundry Service 

Personal laundry service is provided to residents three times a week.  All “even 
number” blocks on Monday, Wednesday and Friday and all “odd number” blocks 
on Tuesday, Thursday and Saturday.  Please ensure you take the time to read the 
in-room notice outlining provision of the service.

LAUNDRY
COLLECTED

• Laundry Bags will be collected by 6.30am from the laundry
bins on the ground floor of your accommodation block.

• Bags will only be collected if placed in the laundry bin.

• If you wish to utilise the personal laundry service please
place bags in the laundry bin prior to 6.30am for collection.

LAUNDRY
RETURNED

• Laundry will be returned in the laundry bag and left on your
bed in the room within 24 hours of collection.

• Resident rooms displaying “Do Not Disturb” signage will
have laundry left outside their room within 24 hours of
collection.

Our
Services
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There is a “Do not Disturb” card available in your room to be placed on your 
door handle outside your room.  This will assist with keeping disturbance in 
your accommodation area to a minimum.  

Helpdesk number 7204 or e-mail hpbirlik@esskaz.com



Our
Services

First Aid - Sickness - Managing Illness

we may fall ill during our rotation. 

Village accommodation and facilities are shared environments and potential for 
illness to be transmitted from one Guest to another must be managed to ensure 
the health and wellbeing of all Guests. If you cannot walk to our dining room, 
please call our Helpdesk for assistance in regard to meal provision.

preferred that you refrain from using village common areas. Please ensure your 
workplace management and safety team are aware of your situation.

The first aid station is available 24 hrs per day in case of any 
emergencies.  Please call extension 7106 for assistance.

Security 

ESS enforce a closed village policy

Whilst your safety is of paramount importance to us, the village management 
and administration accepts no responsibility for, nor does it insure, your personal 
belongings.  

In the interest of security of personal property, we recommend that you 
always lock your room when you are not inside and when you go to sleep. 

You are reminded that you should carry your identity badge with you at all times 
and produce it when required by Reception or their designates. 

Sec  
foot patrols within village areas. 

If you have any security concerns in your area, please call our 
Helpdesk on telephone extension number 7204.
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Maintenance Requests

Should you have any maintenance concerns, please call our Helpdesk from the 
telephone in your corridor. 

Internet Facilities

A wi-fi internet service is available in all accommodation rooms. To use this 
service internet data cards are available for purchase in the reception area.  
Please note download limits may apply. Should you be experiencing any 

your corridor. 

Telephones - Mobiles - IT Data

Mobile phone range is available throughout the majority of Birlik Village.
A few things to note; -
• Mobile calling cards and data cards are available for purchase from the card

facility at the Reception or the Amigo shop.
• Birlik Village phone extension numbers are provided in your room.

Televisions & Information Channels

default page on the TV you are also able to access village services information. 
Information available includes; weather forecasts, meal information, fitness 
schedules, special entertainment and social events and information about new 
activities in the process of being planned and implemented at Birlik Village.

If you have a problem with your TV reception or tuning, please refer to the 
explanation note provided in your room. If your problems persist, please fill in a 
maintenance request form or alternately contact the Helpdesk for assistance.

ATMs are available in specific locations in the Village area. 
Enquire at Reception for specific ATM locations.

Helpdesk number 7204 or e-mail hpbirlik@esskaz.com

Our
Services
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Dining Facilities

Dining Facilities are centrally located in Birlik Village and each day’s 
accommodation booking entitles our guests one (1) breakfast and one (1) dinner 
sit down meal in the main dining room facilities. 

The Dining facilities are for the use of village guests only and all dining facilities 
are strictly alcohol free. 

Dining facilities opening times are as follows; - 

Monday to Sunday

BREAKFAST 04:00am to 08:30am

DINNER 17:30pm to 21:30pm

Dining rooms operate under national food hygiene regulations, in order to maintain 
these standards, the following rules must be adhered to at all times by guests; -

• Only night shift personnel are allowed to wear uniforms or workwear in
the dining rooms, however only for service before 6pm.  The uniforms or
workwear must be clean.

• Residents using the facility must be clean and respectably dressed at all
times. Residents must wear footwear (i.e. shoes).

• Dirty Clothing of any kind Is Not Permitted, this Includes Uniforms
and Gym Clothes.

• No food is to be taken from the Dining Rooms at any time.

• Meals will not be provided outside the specified hours unless prior
arrangements have been made and approved by Birlik Management.

• No utensils, crockery or food are to be removed from the Dining Rooms
unless authorised by Village Management.

PLEASE NOTE: S
careful note of the meal contents. Should you have any questions 
or require clarification of meal contents, please ask the Chef or Duty 
Manager in the dining room.

Our
Services
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TREAT         
ONCE A WEEK

High in Fat

High in Sugar

High in Salt

Low in Fibre

Low in Vitamins 
& Minerals
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Healthy Choices - Nutritious Life – Wellness Solutions

We know that your health is important to you. 

available in our Dining Rooms at every meal. Our Health Meal option is full of flavor and less than 
600 calories per serving allowing you to make educated choices with the minimum of fuss! 

Additionally, soon we will be selling a wide range of health-conscious products in our 
retail outlets, including; healthy rolls, snacks, wraps and sandwiches for you to enjoy in 
your room or at the workplace.

Know your Colours

Tastelife-Livelife focuses on moderation and variety. The program provides options and education 
to help people make the right food choices. Tastelife - Nutrition is currently operating in more than 
200 locations across our international business. 

Our program is designed to educate and encourage life long behaviours toward healthy eating 
and awareness of the risks of poor nutrition. We strive to make a healthy choice an easy choice 
for all our guests.

THE BEST 
CHOICE

Low in Fat

Low in Sugar

Low in Salt

High in Fibre

High in Vitamins 
& Minerals

CHOOSE 
CAREFULLY

Moderate in Fat

Moderate in Sugar

Moderate in Salt

Moderate in Fibre

Contain some 
Vitamins & Minerals
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Gymnasium Facilities 

Gymnasium facilities are available for resident use. A gym induction must be 
completed prior to utilizing these facilities.

Gym inductions are conducted by the ActiveLife coaches and times for 
inductions can be booked at the larger gymnasiums.

A variety of group fitness classes are also available each day. 

See ActiveLife notice boards for class times and locations

Music/ Karaoke Billards/ Pool Tables Games Room Fitness Club

Table Tennis Foosball

A variety of competitions are run throughout the year utilizing these facilities. 

See the ActiveLife Team for further details regarding current competitions, 
recreation room use and equipment hire.

Please call extension number 0728

Multipurpose Recreation Areas 

Multipurpose rooms and courts are being developed to provide recreation for 
guests use within the village areas, some of the facilities available are listed below.

Community Facilities and Clubs  

A variety of recreation rooms suitable for small gatherings are provided for use 
in the Village.

Should you like to form a community style group such as a book club please 
see the ActiveLife Team or contact our Reception desk personnel to book a 
recreation room.



Our
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Music Club

Play a gig at our Social Lounge and entertain our patrons…

Access to a well-equipped music room will soon be available to residents across 

the music club. 

Please call extension number 

from residents. Please do not hesitate to visit the Reception should you have 
any queries. 

Please call extension number 

coming soon

Amigo Store  

confectionery, snack foods, toiletries, non-alcoholic drinks, and other items. 

The retail outlet is conveniently located in the Reception area.

Amigo is opened 06.00am - 10.00pm, 16.00pm - 22.00pm Monday – Saturday
       06.00am - 22.00pm Sunday
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street food dining



Birlik Café 

The Birlik Café is conveniently located in the 

Free wi-fi is available in this area

FoodStepz Casual Dining

Enhanced meal experience… Guests will be able to 
indulge into their favorite street food; TexMex Burgers, 
Pizzas, Budda Bowl, Sliders, Pho or Quesadillas.

Take your favorite meal into the Social Lounge and 
have a drink watching your favorite sport on tv...

Social Lounge

If you feel the need to relax and socialize, come and 
visit our Social Lounge where you can meet your 
friends and colleagues for a beverage and snack. 
Play some pool, table tennis or foosball. Free wi-fi is 
available in this area

Social Lounge Opening Hours

EVENING SERVICE

18:00pm to 22:00pm Monday - Saturday

22

coming soon

coming soon

16:00pm to 21:00pm Sunday



That looks 

A Dedicated 
Team


