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لمؤسسة الحكومية للصحة لنتبع التعليمات التوجيهية . كورونانتابع عن كثب جميع األخبار المتعلقة بفيروس  IBN  شركة فينحن 
للجميع. في هذه الصفحة الخاصة  نتخذ تدابير إليجاد الحل األنسبوالفيروس. عدوى لمنع المزيد من انتشار  RIVM العمومية والبيئة

 .لوضعمع هذا ا IBN شركة نحن في يمكنك قراءة كيف نتعامل
 

د في مختلف وحدات األعمال للقيام بالعمل الذي يمكن القيام به قدر اإلمكان. هنحن نعمل بجفعلى الرغم من المرضى والغياب، 
إلى ذلك، نحاول مواصلة العمل حيثما أمكن. يتم اتخاذ تدابير الفيروس. باإلضافة عدوى أولويتنا القصوى هي منع المزيد من انتشار 

 .خاصة في أماكن العمل من أجل صحة الجميع
 
أو تتم عبر  تلغىيمكنهم العمل من المنزل، وأن المشاورات  اآلشخاصمسافة أكبر بين الزمالء، وأن  اتخاذهذا، من بين ما يعني و

ترتيب القيادة واإلشراف في األماكن المختلفة والتشاور المستمر مع تم يأنه الزمنية، والجداول يتم باستمرار تعديل  الهاتف وأنه
، كل شيء تغير. لحسن الحظ، الجو تلقائًيايحدث شيء ال فالمنتجات:  تسليمو شراء الموادالموردين واألطراف األخرى. و العمالء

 لبعض من خالل هذا. جيد. نحن نعمل بجد والجميع على استعداد لمساعدة بعضهم ابيننا 
 

 .! كل التحيات لهذا! آمل وأثق أنه يمكننا االستمرار في القيام بذلك في المستقبل القريبممتاز
 

 !للجميع كل التوفيق والمثابرة وخاصة الصحة
 

 Maarten Gielen يلينخمارتن 
 المدير العام

 
 منع االنتشار

ال يأتون للعمل  أعراض الذين لديهمعلى أن عدة تنطبق القاذلك ولالفيروس. لذلك، عدوى أهم شيء اآلن هو منع المزيد من انتشار 
 .ويتم اإلبالغ عن مرضهم وفًقا للقواعد العادية

 
 :التالية عراضاألبتعلق األمر يو
 السعال  -
 نزالت البرد  -
 )درجة 38الحمى (أكثر من   -
 

وإال في مكان عملك حيث تم اتخاذ جميع أنواع التدابير. تأكد  : في المنزل إن أمكن،أعمالهمممارسة  أعراض لديهم ليسللذين يمكن 
 .متر إلى مترين من زمالئك 1.5أيًضا من أن تبقي على بعد 

 
. يجب االحتفاظ بهذا العمل إلى  الذهابهم ال يمكن بكوروناهناك العديد من األشخاص الذين ليسوا مرضى ولكن لسبب آخر متعلق 

مع  ما أمكن "كورونا"  (اذكر كلمة 460/ رمز ألسباب أخرىالتغيب المدفوع  العمل، استخدم "ساعات  تسجيلبشكل منفصل. عند 
 .)الوصف

 
 اآلخرينابق على مسافة من 

ذلك بشكل كاف. في مكان عملك االلتزام بإذا لم يتم عن ذلك  مع اآلخرين. تحدث بقى على مسافة مع اآلخرينتمن المهم جًدا أن 
 فافعل ذلك لآلخرين. اأيضً وقم بذلك لنفسك . اآلخرين متر إلى مترين من 1.5تبقي على بعد أن هي وكذلك في المقاصف. القاعدة 

 !إذن
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