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ÇALIŞMA TALIMATI
PROJELERDE KORONA VIRÜSÜYLE ILGILI ÖNLEMLERS
Şu anda korona virüsüne karşı mücadele veriyoruz ve bunun yayılmasını kısıtlamak/önlemek için
devlet çeşitli tedbirler ve talimatlar vermekte. Örneğin üçten fazla kişiyle oluşan toplantı yapmak/
bir araya gelmek yasak. Şantiye ise toplantı yeri değildir. Yine de şantiyeye gelip giderken aranızda
1.5 metre mesafeyi koruyun.

Van Gelder şirketimiz RIVM ile Bouwend
Nederland’in talimatlarına uyuyor.

Bulaşma riskini azaltmak için, örneğin:
■ Gerekli değilse bir araya gelmeyin ve icabında

Korona virüsünün yayılmasını kısıtlamak/

arabanızda/kabininizde kalın,
■ Kahve ve öğlen molalarında mümkün

önlemek için neler yapabilirim?

olabildiğince küçük gruplar halinde (vardiyalı)

Virüsün eşya veya yüzey yoluyla bulaşma riski az

yapın ve şantiye kulübesindeyken de 1.5 metre

da olsa RIVM’nin tavsiyelerine mutlaka uyunuz.
■ Aranızda her zaman 1.5 metre mesafeyi koruyun.

mesafeyi koruyun. (işi başlat) talimatlarının

■ Sağlık şikayetleriniz olmasa da mümkün
olabildiğince evden çalışın veya iş saatlerinizi
dağıtmaya çalışın,
■ Hijyen tedbirlerini ihmal etmeyin,*
■ Ellerinizi düzenli olarak su ve sabunla yıkayın,
■ Öksürünce ağzınızı dirseğinizin iç tarafına
götürerek öksürün ve hapşırın,
■ Kağıt mendil kullanın,
■ Tokalaşmayın.
* (Bunun için gerekli malzeme, malzeme
hizmetlerinden sipariş edilir.)

verilmesinde de aynen geçerlidir.
■ Kahve, çay ve su gibi içecekleri tek kullanımlık
bardaklarda içmeye çalışın.
■ Birbirinize içecek ve yiyecek getirmeyin,
■ Çalıştığınız ortamı ve arabanızın içini hijyenli ve
temiz tutun.
■ Gereksiz yere dükkan ve hastane gibi kamu
alanlarına gitmeyin.
Şirketimizin ‘imajını’  korumayı ihmal etmeyin ve iyi örnek
olup etraftaki halkın sosyal medyada olumsuz haberler
yayınlamalarına yol açmayın.  Bu nedenle şantiyenizi de
her zaman güvenli bir şekilde geride bırakın!

Şantiyedeki tedbirler
■ Şantiye dahil, aranızda 1.5 metre mesafeyi koruyun.
• Bu yeni çalışma tarzında yaratıcı olun. İnşaat
malzemelerini elden teslim etmeyip alması için
1.5 metre öteye koyun.
• Talimat verirken en fazla üç kişilik gruplar
oluşturun ve aranızda 1,5 metre mesafeyi koruyun.
Şantiyeye gelip giderken
■ Ancak aranızda 1.5 metre mesafeyi
koruyabilecekseniz birlikte yolculuk yapın.
• Bu mümkün değil mi? Bu durumda iyi bir çözüm
için yöneticinize danışın.
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Çalışma ortamının temiz kalması
■ Kapı kollarını, ışık düğmelerini, muslukları,
bilgisayar fare ve klavyesini düzenli temizleyin,
• Aracınızda, kapı kolu, direksiyon, sinyal kolu ve
ayna gibi kısımları temizleyin.

Şikayetleriniz var mı?
■ (Hafif) nezle gibi şikayetleriniz var mı?
Hapşırmak, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hafif
öksürük veya 38 dereceye kadar ateşiniz varsa
yöneticinize bildiriniz ve hem P&O,
■ Sizde veya aile fertlerinizden birisinde yüksek
ateş olduğunda evde kalın ve yöneticinizle
irtibata geçin,
■ Hastaysanız bunu hem yöneticinize, hem P&O
bölümüne bildirin.

BHV görevlisiyim, neler yapabilirim ve neleri
hesaba katmam gerekir?
BHV görevlisi RIVM talimatlarına uymalıdır.
İlk yardım sunarken mümkün olabildiğince hijyen
talimatlarına uymalıdır. Yetişkinlerin reanimasyonunda Hollanda Reanimasyon Kuruluna göre
şunlar geçerlidir:
■ Belirgin veya ispat edilmiş enfeksiyon söz konusu
değilde: kalp masajı yapın, AED kullanın, solunum
yaptırmayın,
■ COVID-19 testi pozitif çıktıysa veya ciddi şüphesi
ediliyorsa: kalp masajı uygulamayın,
AED kullanın, solunum yaptırmayın.
Ama her zaman kendi sağlığınız önde gelir!

Son güncellemeler için internette
şu adrese bakın
vangelder.com/coronavirus
Ek sorularınız var mı?
Bunları corona@vangelder.com
aracılığıyla sorabilirsiniz.
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