
Neleri dikkate 
almanız 
gerekiyor?

Hem profesyonel 
çalışanlarımız hem 
de sizin için güvenli 
bir ortam oluşturmak 
istiyoruz. Bu amaçla 
RIVM (Halk Sağlığı 
ve Çevre Enstitüsü) 
kurallarına her zaman 
uyacağız. Bunun sizin 
için ne anlama geldiğini 
lüften siz de araştırınız.
Her ‘siz’ dediğimizde 
sizi ve evdeki giğer kişi-
leri kastediyor olacağız. 
‘Profesyonel’ terimi ile 
de doğal olarak hem 
erkek hem de kadın 
profesyonel çalışan-
larımız kastedilecek.

BİR PROFESYONEL MÜLKÜNÜZDE ÇALIŞMAYA GELİYOR

Çalışmalar tamamlandıktan 
sonra, profesyonel her yeri temiz 
ve düzenli bırakacaktır.

Çalışmayı 
yürütmemize 
yönelik herhangi 
bir itirazınız 
var mı?

Soğuk algınlığınız, ateşiniz var 
mı veya aniden koku ve tat alma 
duyunuzu kaybettiniz mi? Cevabınız 
evetse, sadece zorunlu çalışmaları 
gerçekleştireceğiz. Risk grubu içinde 
misiniz? Cevabınız evetse, çalışmaların 
daha sonra yapılmasını isteyebilirsiniz.

Çalışmalardan 
bir gün önce 
aşağıdakileri 
sormak üzere 
sizinle iletişime 
geçeceğiz:

Profesyonel size 
nerede çalışacağını 
söyleyecektir.

Her zaman 1,5 metrelik mesafe 
kuralına uyduğunuzdan emin 
olunuz ve talimatlara uyunuz.

Şikayetiniz yok mu?
O zaman çalışmalar 
planlandığı gibi yapılacaktır.

Profesyonel, kapı zilini 
çalacak ve size sağlık 
durumunuzu yeniden 
soracaktır.

? !

Soğuk algınlığı belirtiniz 
var mı? Eğer varsa, yeni bir 
randevu alacaktır.

1,5 m

2 APIDA

BAŞLARKEN3

GELMEDEN ÖNCE SİZİ TELEFONLA ARAYACAĞIZ1

BİTİNCE4

Aşağıdaki sorulara cevabınız ‘hayır’ ise, 
çalışmalar planlandığı şekilde yapılacaktır.
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İŞ BİRLİĞİ YAPARAK EVİNİZLE İŞTE BÖYLE İLGİLENİYORUZ

AŞAĞIDAK HUSUSLARI PROFESYONELDEN 
BEKLEYEBİLİRSİNİZ:

-  Mülkünüzdeki çalışmalara ancak sizden izin alarak başlayacaktır.

-  RIVM (Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü) kurallarına uyacaktır.

-  Kişisel temastan kaçınacak ve (en az 1,5 metrelik) mesafeyi koruyacaktır.

-  Sorumluluk bilinci ile çalışacaktır.

-  Soğuk algınlığı şikayeti olmayacaktır.

-  Çalışmalarını tamamladıktan sonra, profesyonel her yeri temiz ve 
düzenli bırakacaktır.

-  Tuvaleti kullandıktan sonra temiz bırakacaktır.

PROFESYONEL DE SİZDEN ŞUNLARI 
BEKLEYEBİLİR:

-   Profesyonele eğer evinizde soğuk algınlığı şikayeti olan biri 
varsa bildiriniz.

-  Yapılacak çalışmaları onayladığınızı önceden belirtiniz.

-  Çalışılacak ekipmanın kolayca erişilebilir olmasını sağlayınız.

-  Mesafenizi koruyun (en az 1,5 metre olmalıdır).

-  Profesyonelin vereceği talimatlara uyunuz.

-  Kullanmadan önce tuvaletin temiz ve hazır olmasını sağlayın.

-  Profesyonel, tuvaleti kullandıktan sonra temiz bırakacaktır.

HERHANGİ BİR HASTALIK BELİRTİNİZ VAR MI?

Eğer varsa, sadece zorunlu bakım işlemleri için ziyaret edileceksiniz. 
Bu durumda profesyonel; eldiven, koruyucu tulum, terlik ve koruyucu 
gözlük gibi ekstra koruyucu ekipman kullanacaktır.

Lütfen aşağıdaki önlemleri alınız!

-  Profesyonellerin herhangi bir yere dokunmasına gerek kalmadan tüm 
kapıları açınız.

- Profesyonel ile telefon aracılığyla iletişim kurunuz.

Helpdesk Corona 
Bouw & Techniek

helpdeskcorona-bt.nl
085 - 080 1544
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