
 :) 2020 یونیو/حزیران 17خر تعدیل بتاریخ آ (  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   -
 

  -بالعمل من المنزل حیثما أمكن  وظائف المكاتب   ةفي حال  الذھاب إلى العمل، حیث ینصح أعراضلیس لدیھم الذین  لألشخاصیمكن 
من   أو من الحمىیعاني م كمع  ونسكن ی فرد من األفراد الذین أي  كانیجب علیك أن تبقي في المنزل أیًضا إذا  .بعد التشاور مع المدیر 

السعال والعطس داخل المرفق  قم ب . اغسل یدیك بانتظام ومترین 2إلى  1.5اآلن. نبقى على بعد  نحن ال نتصافح . ضیق في التنفس 
 .واستخدم المنادیل الورقیة 

 
  مأعاله یتم إرسالھالمذكورة األعراض  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 األشخاص الذین لیسوا مرضى ولكن ال یمكنھم القدوم ألسباب أخرى تتعلق بفیروس 
ینطبق ھذا فقط على   . 460رمز  / ألسباب أخرىھو التغیب المدفوع   Navision برمجة  في تسجیلھ منفصل. الرمز الذي یجب 

الظروف الشخصیة المتعلقة بفیروس كورونا (على سبیل المثال، إذا كان المقیم معك في المنزل یعاني من ضیق في التنفس، حیث  
اعتباًرا من   460ن عمل للعمیل لم تعد تخضع لرمز  األسرة بأكملھا على البقاء في المنزل). الحاالت التي ال یوجد فیھا مكا ى یجب عل

 .یولیو/تموز، ولكن یتم اعتبارھا مھجورة  1
 
 

 العودة إلى العمل 
انتبھ:  مدیرك أو مستشارك وعد إلى العمل. إذا تعافیت بالكامل؟ أو تغیر وضع منزلك وأصبح من الممكن العودة إلى العمل؟ أبلغ 

درجة حرارة مئویة) وعدم   38وجود أي شكاوى لدیك (السعال أو النزالت البردیة أو الحمى (أكثر من عدم الشرط بالطبع ھو 
 .  ضیق في التنفس  أو  تعرض أي شخص آخر في أسرتك للحمى

 
  الفئات المعرضة للخطر ستعود أیًضا إلى العمل 

تم إرسال األشخاص الذین ینتمون إلى الفئات المعرضة للخطر إلى منازلھم من قبل مدیرھم كإجراء وقائي. إذا كان مكان  
ابتداء   IBN الحال بالنسبة لشركةالعمل مالئًما لقاعدة متر ونصف، یمكن لھؤالء الزمالء أیًضا العودة إلى العمل. ھذا ھو 

 Uden في المكاتب في أودن   یونیو/حزیران   22وابتداء من  یونیو/حزیران في مواقع اإلنتاج والمشاتل الخاصة بھا (   2من  
). یمكن لألشخاص الذین یعملون في مكان عمل آخر العودة إلى العمل بمجرد إجراء التعدیالت ھناك. قد  Ossوأوس  

یونیو/حزیران. یتصل المدیرون واالستشاریون أنفسھم بالموظفین الذین ینتمون إلى الفئات المعرضة   2یكون ذلك قبل 
ا الذین یتصلون بالمستأجرین والعمالء. إذا ساورتك الشكوك فیما إذا كان العمل آمنًا أم ال، یمكن  ◌ً للخطر. وھم أیض 

 .إجراء فحص IBN في شركة   KAMلموظف الجودة وظروف العمل والبیئة 
 

 الموظفون الذین یعیشون في مجموعة سكنیة أو مؤسسة رعایة صحیة 
الموظفون الذین یعیشون في مؤسسة رعایة صحیة أو مجموعة سكنیة لتدابیر مؤسسة الرعایة. توجد ترتیبات   یخضع قد

لقدوم إلى العمل  زیارة صارمة في العدید من المؤسسات لمنع انتشار الفیروس. وإذا كان شخص ما ال یستطیع أو ال یمكنھ ا
 .لھذا السبب أو إذا كانت ھناك أسئلة حول ھذا: اتصل بمستشار المواھب والعمل في وحدة عملك 

 
 العمل من المنزل 

یونیو/حزیران،  22اعتباًرا من  .IBNركة  تعمل في المنزل قدر اإلمكان، وفقًا للقاعدة األساسیة للحكومة. ینطبق ھذا أیًضا على ش
شركة   رسمیًا للمبدأ التوجیھي لمسافة متر ونصف. وھذا یعني أن الناس ُمرحب بھم مرة أخرى في مكاتب سیتم تجھیز المكاتب 

IBN :سبتمبر/أیلول)   1(حتى العمل في المنزل قدر اإلمكان ، ولكن تبقى القاعدة المعمول بھا. 
 

 یونیو/حزیران  2ستستمر التدریبات واالجتماعات ابتداء من 
یونیو/حزیران. یحدث ھذا في مجموعات صغیرة على مسافة متر ونصف.   2الدورات التدریبیة واالجتماعات ابتداء من ستعقد جمیع 

 .ستتبع الدعوات الخاصة بالتدریبات والدراسات الداخلیة التي ستبدأ مرة أخرى من مركز الخدمات



 
 (الشعور باالرتیاح) مرة أخرى   Lekker in je velنشطة أستبدأ 

  IBNیونیو/حزیران. ستتبع جمیع المعلومات حول ھذا عبر   2(الشعور باالرتیاح) جزئیًا بعد  Lekker in je velنشطة ستستمر أ
 .تم إلغاء بطولة كرة القدم للصالة وجولة الدراجات ھذا العام  الرقمي. 

 
 التشاور 

  عبر سكایب أو الھاتفي تكون ترتیبات االتصالما إذا كان من الضروري استمراره. یمكن أن على 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

 .تم تعدیل النقل الجماعي
  

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

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

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

 إعداد إشعار الغیاب 
غیاب  الإعداد إشعار أن علیھم كالمعتاد،  تنطبقعن طریق الھاتف أو البرید اإللكتروني،  بھم  االتصالال یمكن  الذین للمرضىبالنسبة 

 .وترتیب االستبدال 
 

 المحدودة  المقاصف  اتخدم
  18بخدمات محدودة ابتداًء من  (Uden) و أودن  (Cuijk)كاوك و  (Oss) و أوس (Veghel) المقاصف في فیغل تعمل

شخصي وستكون ھناك حاجة إلى مدفوعات بدون مالمسة. تتم   مایو/أیار. ھناك عرض محدود ومعبأ مسبقًا. لن یكون ھناك صرف 
 .االستراحة في نوبات وأحیانًا في مكان مختلف

 
 

  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   ات. یمكن االتصال بزمالء مكتب الخدماظھرً   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.nlلكتروني: العنوان اإل بسھولة عبر ). ویمكن الوصول إلیھ22 44 33 0413ھاتف ال(
 

 إیقاف االشتراك للّیاقة البدنیة للشركة مؤقتًا 
رسالة عبر البرید اإللكتروني. طالما بقي إغالق الصالة الریاضیة   IBNتلقى العاملون الذین لدیھم اشتراك اللّیاقة البدنیة للشركة عبر  

. إذا تم  یولیو/تموز  1 مارس/آذار إلى 16ضروریًا، سیتم إیقاف االشتراك مؤقتًا. ینطبق ھذا اإلیقاف المؤقت على أي حال للفترة من 
مقابل اشتراك اللیاقة البدنیة  من الالزم تدفع أكثر  تمدید اإلیقاف. ھذا یعني أن ھذه الفترة ستمدد ولنأیًضا تمدید اإلجراء، سیتم 

mailto:servicepunt@ibn.nl
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لشركتك. یمكن العثور على األسئلة واألجوبة المتداولة حول ھذا الموضوع على الموقع:  
www.bedrijfsfitnessnederland.nl. 

 
 یوافق علیھا المدیر ال تكتب ساعات التعویض بعد اآلن، ما لم 

  36ساعة في األسبوع ولكن لدیھم عقد عمل لمدة  40ھناك األطر القیادیة/التنفیذیة الذین یبنون التعویض. على سبیل المثال، یعملون 
 ساعات من التعویض في األسبوع.  4ساعة. ثم یحصلون على 

 
 اإلجازة خالل أزمة كورونا 

بالحصول على إجازة اآلن ویمكن للعامل أیًضا سحب اإلجازة المقررة أو تعلیقھا. مع ذلك   IBN  شركة ال یوجد أي التزام داخل 
سنواصل االھتمام بتكون تراكم اإلجازات. ولیس المقصود أیًضا أن تأخذ إجازة ألكثر من أسبوع عمل واحد إلى السنة التقویمیة  

 التالیة. یمكنك االتصال بمدیرك لألسئلة. 
 

 بیل االحتفال بذكرى الیو 
ال یُسمح باألحداث الكبرى مرة أخرى إال إذا كان ھناك لقاح. یعني ذلك بالنسبة الحتفالنا بذكرى الیوبیل تغییر تاریخ االحتفال. في  

 !الوقت الحالي ال یمكن قول أي شيء عن تاریخ جدید، لكن اطمئن: التأجیل ال یعني اإللغاء ولو استغرق األمر وقتًا أطول قلیالً 
ستتبع في   عنھ أكتوبر/تشرین األول. جمیع المعلومات  3فال بذكرى الیوبیل السنویة، سیقام عرض عبر اإلنترنت في كبدیل لالحت 

 .شھر أغسطس/آب
 

 تعویض السفر مستمر 
ھناك زمالء یحصلون على تعویض سفر ثابت للتنقل. عادة، سینقضي ھذا التعویض الثابت إذا لم تأت إلى العمل وبالتالي ال تتمتع 

بتعویض السفر من/إلى المسكن والعمل. لیس ھذا ھو الحال اآلن: سیستمر تعویض السفر الثابت في الوقت الحالي، وبالتالي ستستمر  
 .في استالمھ 

 
 ؟ IBNأقنعة الفم في 

)،  RIVMللصحة العامة والبیئة ( . نحن نتبع إرشادات المؤسسة الحكومیة IBNال یتم توفیر أي أقنعة الفم للموظفین داخل شركة 
یونیو/حزیران. كما ھو   15االستثناء یتعلق بالنقل الجماعي ابتداء من  . إلى اآلنوارتداء أقنعة الفم لیست جزًءا من تلك االرشادات 

 .الحال في وسائل النقل العمومي، أصبحت األقنعة إلزامیة بأمر من الناقل ومنظمات القطاع التجاري 
 

http://www.bedrijfsfitnessnederland.nl/

