
Güvenli bir şekilde işe gitme 

1 Temmuz'dan itibaren aşağıdaki koşullarda kurumsal seyahate izin 
verilmektedir. Bunlar hem şirket otobüsünde hem de ortaklaşa 
kullandığınız özel bir arabada seyahat etmek için geçerlidir. 
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Yönetim Sağlık Kontrolü Tıbbi olmayan ağız maskesi 

Ekstra temizlik Mesafenizi koruyun Ellerinizi yıkayın Yeterli KKD 

Kimin birlikte seyahat ettiğini 
bulabilmeniz önemlidir. Bir 
enfeksiyon meydana geldiyse, başka 
kimlere bulaşmış olabileceğini 
öğrenebilirsiniz. Gezi yönetiminin 
bunun için ayarlanıp ayarlanmadığını 
kontrol edin. GGD'nin kaynak iletişim 
araştırması için verileri 2 hafta 
boyunca saklayın. Hollanda Veri 
Koruma Kurumu, bu tür verilerin 14 
gün boyunca saklanmasını tavsiye 
eder. 

Uçağa binerken sağlık kontrolü 
yapın. Meslektaşınızın aşağıdakiler 
gibi (hafif) şikayetleri olup olmadığını 
sorun: 

• boğaz ağrısı, sümük, öksürme 
veya hapşırma 

• ani tıkanıklık, tat ve koku kaybı 

• ateş/38°C'nin üzerinde artış 

Bir meslektaşınızın semptomları 
varsa, evde kalın ve meslektaşınızın 
GGD aracılığıyla test edilmesi 
gerekir: 0800 - 1202. 

Negatif bir test sonucundan sonra 
tekrar seyahat edebilirsiniz. Test 
pozitifse, en az 7 gün sürüş ve 24 
saat şikayetsiz süre uygulanır. 

Çiftler halinde seyahat ediyorsanız, 
ağız maskesi gerekli değildir. İkiden 
fazla kişiyle seyahat ediyorsanız, 
herkes temiz ağız maskesi 
takacaktır. Kapalı alanlarda, eğer 1,5 
metre mesafe sağlanamıyorsa, 
gerekirse ağız maskesi takın. 

Tek kullanımlık maskeleri 1 
kullanımdan sonra atın. Kullanımdan 
sonra tekrar kullanılabilir maskeleri 
bir torbada saklayın ve evde çamaşır 
makinesinde yıkayın. Bundan sonra 
onları bir kez daha kullanabilirsiniz. 

Yıkama talimatları. 

Denetimleri (direksiyon 
simidi, vites kolu, kapı 
kolu, dokunmatik ekran, 
vb.) ayrıca iyi bir yağ 
çözücü temizlik 
maddesiyle (örn. temizlik 
bezleri) temizleyin. 

Gerekirse otobüsün 
dışında 1,5 metre mesafe 
bırakın. Başkasının 
isteğini dikkate alın. 

Ellerinizi düzenli olarak 
sabun ve su ile yıkayın. Şu 
durumlarda: 

• varışta ve ayrılışta 

• tuvalet ziyareti öncesi 
ve sonrası 

• malzemeyi yeniden 
doldurmadan ve 
atölyeyi ziyaret 
etmeden önce ve sonra 

Tüm gün boyunca iş için 
yeterli KKD ve temizlik 
ürününüz olup olmadığını 
kontrol edin. 

1,5 metre güvenli 
mesafe kalır 


