
 :)2020 نیسان/ أبریل 1(  المتخذة التدابیر  عننظرة عامة 
 

 :التالیة األعراض األمر تعلقی مرضى. و تم اإلبالغ بأنھمال یأتون إلى العمل وی  أعراض الذین لدیھم األشخاص 
 السعال أو   -
 نزالت البرد أو      -
 ) درجة 38الحمى (أكثر من   -

   .-بعد التشاور مع المدیر  -الذھاب إلى العمل، حیث ینصح بالعمل من المنزل حیثما أمكن  أعراضالذین لیس لدیھم  لألشخاصیمكن 
اآلن. نبقى  نحن ال نتصافح من الحمى. یعاني م كمع ونسكن ی فرد من األفراد الذین أي   كانیجب علیك أن تبقي في المنزل أیًضا إذا 

 .السعال والعطس داخل المرفق واستخدم المنادیل الورقیةقم ب ك بانتظام و. اغسل یدی مترین 2إلى  1.5على بعد 
 
  مالمذكورة أعاله یتم إرسالھاألعراض  أحد  ء الذین جاءوا للعمل ولكن لدیھمالزمال ویعني ذلك أندینا مسؤولیة تجاه بعضنا البعض.  ل

كن ألي شخص العودة إلى العمل بعد  یم RIVM المؤسسة الحكومیة للصحة العمومیة والبیئة إلى المنزل من قبل مدیرھم. وفقًا لقواعد
 .أن تزول األعراضساعة) بعد   24مدة یوم (

 
للمؤسسة  التعلیمات التوجیھیة العمالء قواعد العمیل/المستأجر وبالطبع أیًضا  مع المقریتبع الموظفون والمعارون الذین یعملون في 

 . RIVMالحكومیة للصحة العمومیة والبیئة  
 

 . أبلغ مدیرك بذلك بشكل  كوروناھناك العدید من األشخاص الذین لیسوا مرضى ولكن ال یمكنھم القدوم ألسباب أخرى تتعلق بفیروس 
  . 460رمز  / ألسباب أخرىھو التغیب المدفوع   Navision برمجة  في ھ تسجیلمنفصل. الرمز الذي یجب 

 
 العودة إلى العمل 

إذا تعافیت بالكامل؟ أو تغیر وضع منزلك وأصبح من الممكن العودة إلى العمل؟ أبلغ مدیرك أو مستشارك وعد إلى العمل. نحن  
وجود أي شكاوى لدیك (السعال أو النزالت البردیة  عدم  بحاجة إلى العمال في جمیع المقرات في المنظمة. انتبھ: الشرط بالطبع ھو 

حرارة مئویة) وعدم تعرض أي شخص آخر في أسرتك للحمى. سنتحدث معًا عن الخیارات المتاحة    درجة 38أو الحمى (أكثر من 
 لك.

 
 العمل من المنزل حیثما أمكن 

 .. قم بذلك دائًما بالتشاور مع مدیركبذلكیفضل العمل من المنزل إن سمح العمل 
 

أرسل إلى مكتب  : IBN ول لشركة محم لدیھم كمبیوتربالنسبة لألشخاص الذین یرغبون في العمل من المنزل ولكن لیس 
 .في أقرب وقت ممكن لجعل العمل من المنزل ممكنًا  ات، سیتصل بك زمالء مكتب الخدمservicepunt@ibn.nl اتالخدم

 
 واالجتماعات  ات تم إلغاء التدریب 

 .انیونیو/حزیر 01حتى   (Lekker in je vel)سیتم إلغاء جمیع الدورات التدریبیة واالجتماعات وأیًضا أنشطة
 

 التشاور 
  عبر سكایب أو الھاتفي ما إذا كان من الضروري استمراره. یمكن أن تكون ترتیبات االتصالعلى حدى  تشاوریجب النظر في كل 
 .ذلك بنفسھ تشاورغالبًا خالل ھذه الفترة. سیحدد رئیس كل  یلغى التشاور ، وفي حاالت أخرى، سبعض األحیان حالً 

 
 الستراحة تعدیل أوقات ا 
 .اإلنتاج والمشاتل من منطلقأكثر. یتم ترتیب ذلك بالتشاور مع المشرف  بصفة أوقات االستراحة قد تم توزیع 

 
 التجمعات العمل في  
  في تجمعاتعمل  العدم یجب   متر من اآلخرین. 1.5عد ب على لمحافظة لوجود ما یكفي من المكان بضمان مرافق اإلنتاج نقوم في 

 .اإلنتاج والمشاتل من منطلقشخص معًا في قاعة واحدة في نفس الوقت. یتم ترتیب ذلك بالتشاور مع المشرف  100تضم أكثر من 
 
 النقل الجماعي  عدیل ت

 .أشخاص كحد أقصى بالحافلة(؟)   4تم تعدیل النقل الجماعي: یتم نقل 
  

 ساعات استشاریة ألطباء الصحة والسالمة المھنیة ومدربي التغیب عن العمل 
 .تتم جمیع ساعات االستشارة مع األطباء ومدربي التغیب عن طریق الھاتف

 
 ) عبر الھاتف أو سكایب أو مكالمات الفیدیو Advizeشركة  دراسات الخبراء المھنیة (

 .(الواتس آب) أو مكالمات الفیدیو سكایب عبر الھاتف أو  Advize شركة من   دراسات الخبراء المھنیةیتم إجراء 



 
 إعداد إشعار الغیاب 

غیاب  الإعداد إشعار أن علیھم كالمعتاد،  تنطبقعن طریق الھاتف أو البرید اإللكتروني،  بھم  االتصالال یمكن  الذین بالنسبة للمرضى
 .وترتیب االستبدال 

 
 المقاصف  اتخدم

تبیع الطعام والشراب. آالت القھوة ال   (Uden) أودن و   (Cuijk)كاوك و  (Oss) سأو  و  (Veghel) في فیغللم تعد المقاصف  
   . من اآلخرین مسافة بعیدة على تزال قید التشغیل ویمكنك أخذ استراحة في المقصف 

 
  IBNلمقرات  أوقات اإلغالق المعدلة  

 .ال تتغیر دوام مساًء. ساعات ال 17:00الساعة على   IBN مقراتستغلق جمیع 
 

 الموارد البشریة  خدمات  مكتب و  اتخدمال مكتب الوصول إلى 
 .عمل الساعات تم تعدیل المحدود،  دد الموظفینعبسبب 

 
 :ات الخدم  مكتب

عن طریق   اتالخدم. یمكن االتصال بزمالء مكتب اظھرً   12:00الساعة  إلى ا صباحً   08:00 الساعة مفتوح من مقر االستقبال
). یمكن ترتیب العدید من األشیاء عبر  44 44 33 0413 : (الھاتف   زواالً  16:00إلى الساعة ا  صباحً   08:00الھاتف من الساعة 

  servicepunt@ibn.nlالعنوان:    ویمكنك إرسال برید إلكتروني إلى ات مكتب الخدم
 

 :الموارد البشریة  اتمكتب خدم
  زواالً   16:00إلى الساعة ا صباحً  08:00الموارد البشریة عن طریق الھاتف من الساعة  اتیمكن االتصال بزمالء مكتب خدم

 hrservicepunt@ibn.nl لكتروني: نوان اإلالع بسھولة عبر ). ویمكن الوصول إلیھ22 44 33 0413ھاتف ال(
 

 :أسئلة وأجوبة
 

ذھاب إلى مقر  ھل یمكنني ال أعراض.، ولیس لدي أي كورونامصاب بفیروس  الشخص الذي أسكن معھ التحلیالت أن السؤال: أثبتت 
 ؟عملي

أن  لدى  األعراضساعة بعد انتھاء  24منع أكبر عدد ممكن من اإلصابات. یجب أن تبقى في المنزل حتى  IBN ركةش في نرید ، ال
 .الشخص الذي أسكن معھ
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