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ÇALIŞMA TALIMATI
PROJELERDE KORONA VIRÜSÜ NEDENIYLE ALINACAK TEDBIRLER
Korona virüsü salgını halen devam ediyor. Bu nedenle tetikte olmak önemlidir. Hükümet tarafından
virüsün yayılmasını kısıtlamak ve önlemek için çeşitli tedbir ve direktif verilmiştir. Örneğin, dört kişiden
daha fazla kişi bulunan toplantıları yasaklanmış olup, 1,5 metrelik sosyal mesafeye her zaman
uyulacaktır ve kamu ortamlarında maske takmak zorunludur.

Van Gelder şirketimiz RIVM ile Bouwend
Nederland’in talimatlarına uymaktadır.
Korona virüsünün yayılmasını
kısıtlamak/önlemek için neler yapabilirim?
Virüsün eşya veya yüzey yoluyla bulaşma riski az
da olsa RIVM’nin tavsiyelerine mutlaka uyunuz.
■ Her zaman 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun,
■ Kalabalıktan kaçının,
■ Ellerinizi daha sık yıkayın,
■ Tokalaşmayın,
■ Kağıt mendil kullanın,
■ Öksürünce ağzınızı dirseğinizin iç tarafına
götürerek öksürün ve hapşırın,
■ Sağlam hijyen tedbirlerini sağlayın*.

Şantiyedeki tedbirler
■ Her zaman 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun,
■ İnşaat malzemelerini bizzat devretmeyin, bunları
birisinin alması için bir yere koyun,
■ Talimat verirken en fazla dört kişilik gruplar
oluşturun ve aranızda 1,5 metrelik sosyal
mesafeyi koruyun.
■ Yemek molalarında tedbiri elden bırakmayın.
Yemek barakasında en fazla üç kişi hazır
bulunabilir. Vardiyalı olarak yemek yiyin veya
kendi arabanızda yemek yiyin,
■ Birlikte yolculuğu ancak aranızda 1,5 metrelik
sosyal mesafeyi koruyabilecekseniz yapın.
Bu mümkün değil mi? Bu durumda iyi bir çözüm
için yöneticinize danışın.

* (Bunun için gerekli malzeme,malzeme

İnşaatta maske kullanmak

hizmetlerinden sipariş edilir)

Bilindiği gibi şu sıralar maske kullanılması önemle tavsiye edilmektedir. Bu da bizim için ne anlama
gelir? Çalışmalarınızı ev sakinlerinin bulunduğu evde
yapacaksanız, çalışacağınız yere kadar maskenizi
takmış olarak gideceksiniz. Bunun için de Temas olmadan denetleme ve montaj protokolüne bakın.
Maskeyi ne zaman kullanmalısınız?
■ İkiden daha fazla kişiyle birlikte seyahat ettiğinizde,
■ Kamuya açık istasyon ve kapalı otopark gibi kapalı
mekanlarda bulunduğunuzda,
■ Çalışmalarınızı ev sakinlerinin de bulunduğu bir
evde uyguladığınızda.
Maskeyi ne zaman kullanmayacaksınız?
■ Yapılacak çalışmalarınız için solunum korunması
kullandığınızda,
■ Maske kullanmanız tehlikeli ise. Bu örneğin, elektrikle çalıştığınızda olur. Riskleri önceden kestirin
ve risk oluştuğunda maske takmayın.
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BHV görevlisiyim, neler yapabilirim ve neleri
hesaba katmam gerekir?

Test ile ilgili kurallar
■ Korona ile ilgili şikayetleriniz varsa, evde kalırsınız

BHV görevlisine tavsiyemiz RIVM talimatlarına

ve kendinizi test ettirirsiniz. Yani, kuru öksürük,

uyulmasıdır. İlk yardım sunarken mümkün olabil-

boğaz şikayetleri, burun nezlesi, ateş, bozulmuş

diğince hijyen talimatlarına uyulmalıdır. Yetişkinlerin

koku alma duyusu, nefes darlığı veya göğüs

reanimasyonunda Hollanda Reanimasyon Kuruluna

sıkışmasından rahatsızsanız, evde kalırsınız ve

göre şunlar geçerlidir:
■ Solunumu sadece göğse bakarak değerlendirin,

kendinizi mümkün olabildiğince en kısa zamanda

hava yolunu açmayın,
■ Ağız ve burun bir bez veya şal ile gevşekçe örtün,
suni solunum DEĞİL, kalp masajı UYGULAYIN,
■ Varsa hastaya hemen AED cihazını bağlayın.

test ettirirsiniz.
■ Böyle bir durum ortaya çıkarsa bunu hemen
yöneticinize, P&O danışmanınıza ve
corona@vangelder.com vasıtasıyla da bildirirsiniz.
■ Sonucu beklerken evde karantinada kalırsınız,
■ Yakın çevrenizde birisinin koronayla ilgili

Tüm reanimasyonlar için şu anda reanimasyona

şikayetleri varsa bunu yöneticinize, P&O

fiilen meşgul olan yardımcı sayısını en aza kadar

danışmanınıza ve corona@vangelder.com

indirmek gerekir. Bu da, mağdurun yanında en fazla
iki yardımcı bulunması demektir, diğer yardımcıların

vasıtasıyla da bildirirsiniz.
■ Bir aile ferdinin korona testi pozitif çıkmışsa,

ise 1,5 metreden daha büyük bir

evde kalırsınız ve kendinizi de test ettirirsiniz.

mesafede durmaları gerekir.

Bunu yöneticinize, P&O danışmanınıza ve

Ayrıca bu durumda da genel

corona@vangelder.com bildirirsiniz.

yardım hizmeti sırasında ağız
burun maskesi takılması önemle
tavsiye edilir.
Bulaşma riskini azaltmak için,
örneğin:
■ Gerekli değilse bir araya gelmeyin ve icabında
arabanızda/kabininizde kalın,
■ 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 etrafınızdaki kişilerin sosyal medyada olumsuz haberler yayınlamalarına yol açmayın. Bu nedenle şantiyenizi de her zaman güvenli bir şekilde geride bırakın!

Çalışma ortamının temiz kalması
■ Kapı kollarını, elektrik düğmelerini, muslukları,
bilgisayar fare ve klavyesini düzenli temizleyin,
■ Aracınızdaki kapı kolu, direksiyon, sinyal kolu ve
ayna gibi kısımlarını temizleyin.

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