
Önlemlerin özeti (19 Ağustos 2020): 
 

Rahatsız olan kişiler çalışmaya gelmeyecek ve hasta bildirilecektir. Bu durumda kendinizi test ettiriniz. 
Bahse konu olan rahatsızlıklar şunlardır: 
- öksürmek veya 
- üşütmüş olmak 
- ateş (38 dereceden yüksek) 
 
Rahatsızlığı olmayan kişiler çalışabilir fakat yaptığınız iş masa başı iş ise tavsiyemiz yöneticinizin de 
izin vermesi durumunda mümkünse evden çalışmanızdır. Evinizde ateşi veya nefes daralması olan 
birinin olması durumunda bu kişinin test sonuçları açıklanana kadar evde kalmalısınız.  
Artık tokalaşmıyoruz. Birbirimizden 1,5 metre mesafede duruyoruz. Ellerinizi sıkça yıkayın, 
dirseğinizin iç kısmına öksürün ve hapşırın ve kâğıt mendil kullanın.  

 
Birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sebeple yukarıda yazılı rahatsızlıklardan birisi olduğu halde 
yine de çalışmaya gelenler yöneticiler tarafından eve gönderilecektir. RIVM’in koyduğu kurallara göre 
ancak rahatsızlıklarınızın üstünden bir gün(24 saat) geçtikten sonra çalışmaya dönebilirsiniz. GGD’de 
kendinizi test ettirmeniz önemlidir: Test sonuçlarınız açıklanıp corona rahatsızlığınızın olmadığı 
anlaşıldıktan sonra tekrar çalışabilirsiniz. 

 
Aracı iş büroları aracılığı ile çalışanlar ve müşterilerimizin lokasyonlarında çalışanlar müşterilerin 
ve tabii ki RIVM’in kurallarına uymalıdır.  

 
Hasta olmayan fakat corona’dan kaynaklı başka sebeplerden dolayı işe gelemeyen kişiler de vardır. 
Lütfen konuyu yöneticinize ayrı bildiriniz.  Bunun için kullanmanız gereken kod Overig betaald 
verzuim/code 460 in Navision. Sadece corona kaynaklı şahsi durumlar söz konusu olduğunda 
geçerlidir.(örneğin evinde nefes daralmasından şikayetçi birisinin olması sebebiyle tüm ailenin evde 
kalmaya mecbur olması durumu) İşverenin çalışılacak yerinin olmaması durumunda 1 Temmuz 
itibariyle bu durum code 460 olarak değil leegloop(iş yok) olarak kaydedilecektir.  
 
Çalışmaya tekrar başlamak 
Tamamen iyileştiniz mi? Veya evdeki durumda bir değişiklik olduğu için tekrar çalışabilecek 
durumda mısınız? O halde durumunuzu yöneticiye veya danışmanınıza bildirin ve çalışmaya 
başlayın. Dikkat: fakat yine tekrarlıyoruz, çalışmak için rahatsızlığınızın OLMAMASI gerekli(öksürük, 
üşütme hali veya ateş(38 dereceden fazla) ve ev sakinlerinizden kimsenin ateşinin veya nefes 
darlığı şikayetinin olmaması şarttır.  
 
Riskli meslek grupları da tekrar işbaşında 
Riskli meslek gruplarına dahil olanlar yöneticileri tarafından tedbir amaçlı eve gönderildiler. Çalışma 
yerleri bir buçuk metre mesafe kuralına uygun hale getirildiğinde bu çalışma arkadaşlarımız da 
tekrar işe dönebilecekler. IBN’de bu durum 2 Haziran’dan itibaren IBN’in kendi üretim 
lokasyonlarında ve ekim alanlarında başlayacaktır(ve 22 Haziran’dan itibaren Uden ve Oss’daki 
bürolarda). Çalışma yeri başka olan çalışanlar ise çalışma yerleri uygun hale getirildikten sonra 
tekrar işe dönebilecekler. Hatta 2 Haziran’dan önce bile olabilir. Yönetici ve danışmanlar riskli 
meslek grubuna dahil olan çalışanlarla irtibata geçecektir. İşveren ve işçi kiraya verenlerle de 
irtibata onlar geçecektir. Güvenli şekilde çalışma konusunda şüphe duyulduğunda IBN’den bir 
KAM-çalışanı kontrol yapabilir.  
 
Bir zorginstelling(bakım merkezinde) veya woongroep(toplu yaşam merkezinde) yaşayan çalışanlar 
Bir zorginstelling veya woongroep’da yaşayan çalışanlar zorginstelling’in talimatlarına uymak 
zorunda 
kalabilirler. Virüsün yayılmasını engellemek için birçok merkezde ziyaretler sıkı kurallara bağlandı. 
Bu kurallar sebebiyle çalışmaya gelmesine izin verilmeyen veya gelemeyecek çalışanların veya konu 
hakkında soruları olanların kendi çalıştığınız bölümün Talent & Werk-danışmanı ile irtibata geçmesi 
rica olunur. 



Evden çalışmak 
Devletin koymuş olduğu temel kural mümkün olduğunca evde çalışmanızdır. Aynı kural IBN için de 
geçerlidir. Bürolar 22 Haziran’dan itibaren bir buçuk metre mesafe talimatına resmen uygun 
olacaktır. Artık IBN bürolarına tekrar şahsen gidilebilecektir fakat kural hala geçerlidir: (1 Eylül’e 
kadar) mümkün olduğunca evden çalışınız.   

 
Eğitim ve toplantılar 2 Haziran’dan itibaren devam edecektir 
Tüm eğitim ve toplantılar 2 Haziran tarihinden itibaren devam edecektir. Bunlar yapılırken küçük 
gruplar halinde ve bir buçuk metre mesafeyi koruyarak yapılacaktır. Tekrar başlayacak olan eğitim ve 
şirket içi tarining’ler için davetiyeler Dienstencentrum tarafından gönderilecektir.  
 
“Lekker in je vel” aktiviteleri tekrar başlayacak 
Lekker in je vel aktiviteleri 2 Haziran tarihinden itibaren kısmen devam edecekir. ONS IBN Digitaal’da 
konu hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Halı saha futbol turnuvası ve bisiklet turu bu yıl 
yapılmayacaktır.  

 
Görüşmeler 
Görüşmeler başlamadan önce devam etmesinin elzem olup olmadığına bakılacaktır. Telefonda veya 
Skype aracılığı ile görüşme yapmak bazen çözüm olabilir, diğer tüm durumlarda ise bu dönemdeki 
tüm görüşmeler iptal olacaktır. Her görüşmenin başkanı buna kendisi karar verecektir.  

 
Dinlenme araları değiştirildi 
Dinlenme araları dağıtıldı.  
 
Gruplar halinde çalışmak 
Üretim kollarımızda çalışan kişiler arasında 1.5 metre mesafe olması sağlandı.   
 
Toplu taşıma değiştirildi 
Toplu taşıma değiştirildi. 
 
Arbo-arts(işyeri doktoru) ve verzuimcoaches(çalışmaya devamsızlık etmeme koçları) ile görüşme 
Doktor ve verzuimcoach’larla olan tüm görüşmeler telefon aracılığı ile olacaktır. 

 
Çalışma uzmanlarıyla görüşmeler (Advize) telefon, skype veya görüntülü arama ile gerçekleşecek 
Şu andan itibaren Çalışma Uzmanı ile yapılacak görüşmeler(Advize) telefon, skype veya 
görüntülü arama(Whatsapp) ile gerçekleşecektir. 

İşe gelmeme bildirimini ayarlamak 
Hasta olan ve bu sebeple kendisine telefon veya eposta ile ulaşılmayanlar için isteğimiz normalde de 
olduğu gibi işe gelmeme bildirimini ayarlamaları ve kendi yerine geçecek birini bulmalarıdır.  

Kantinlerde kısmen hizmet 
Veghel, Oss, Cuijk ve Uden’deki kantinleri kısmen hizmet vermektedir. Kantindeki ürün çeşidi az ve 
paketlidir. Aldığınız şeyler elden ele verilmeyecektir ve temassız ödeme yapılması şarttır. Çalışanlar, 
molalarda sırasıyla kantine alınmakta veya bazen başka bir yerde mola vermektedir.  

 
IBN-lokasyonlarında kapanış saatleri değiştirilmiştir 
Tüm IBN-lokasyonları saat 17.00’da kapanacaktır. Açılış saatlerinde değişiklik yoktur. 

Servicepunt ve HR(İK) Servicepunt ile iletişim 
Az çalışan olması sebebiyle açılış saatleri değiştirilmiştir.  

 



Servicepunt: 
De balie(müraacat) saat 8.00 ile 12.00 arası açıktır. Servicepunt’teki çalışma arkadaşlarımıza saat 
8.00 ile 16.00 arası ulaşılabilir (telefon 0413 33 44 44). Selfservicedesk ile birçok yapılacak şey 
ayarlanabilir ve istediğiniz an servicepunt@ibn.nl adresine eposta atabilirsiniz. 

 

HR Servicepunt(İK): 
HR Servicepunt’teki çalışma arkadaşlarımıza saat 8.00 ile 16.00 arası ulaşılabilir (telefon 0413 33 44 
22). Onlara hrservicepunt@ibn.nl adresinden de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 
 

Şirket fitness üyeliğinin dondurulması 

IBN çalışanlarından şirket fitness üyeliği olanlara e-posta aracılığı ile bilgi gönderilmiştir. Spor 
salonlarının kapalı olması şartı devam ettiği sürece üyelik dondurulacaktır. Bu vaziyet her halükarda 
16 Mart ile 1 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacaktır. İlgili tedbir uzatılırsa üyeliğin dondurulması 
da devam edecektir. Böyle bir durumda bu dönem de uzatılacak ve fitness üyeliğiniz için fazladan 
ücret ödememiş olacaksınız. Konuyla ilgili çok sorulan sorular ve cevaplarını 
www.bedrijfsfitnessnederland.nl adresinde bulabilirisiniz.  

 

Mesai saatleri dışında fazladan çalışılan saatler(compensatie-uren) yönetici izin vermedikçe 
yazılmayacak 

Bazı çalışanlar fazladan mesai biriktirmektedir. Örneğin; çalışma kontratları 36 saatlik olmasına 
rağmen 40 saat çalışmaktadırlar. Bu şekilde 4 saat fazladan mesai biriktirmektedirler.  

Bu Corona krizi dönemi boyunca haftada sadece 36 saat çalışılmasına ve fazladan mesai 
yapılmamasına karar verilmiştir. Corona krizine rağmen yine de fazladan mesai yapmak 
zorundaysanız o halde önce yönetici ile görüşünüz.  

 
Korona krizi süresince izin 

Geçirdiğimiz bu dönemde izin sürenizi kullanmanız IBN tarafından şart koşulmayacaktır, hatta 
planlanmış olan izinlerin iptaline veya iznin ertelenmesine de müsaade edilecektir. İzin günlerinin 
biriktirilmemesine özen gösterilecektir. Gelecek yılda bir çalışma haftasından daha fazla izin almanız 
da uygun olmayacaktır.  Öğrenmek istedikleriniz için yöneticinize başvurabilirsiniz.  

 
Yıldönümü eğlencesi 
Ancak bir aşı bulunduktan sonra büyük eğlencelere izin verilecektir. Bu durumda bizim yıldönümü 
eğlencemiz de ileri bir tarihte gerçekleşmek zorundadır. Şu anda yeni bir tarih henüz saptanmadı, 
fakat üzülmeyin: daha uzun sürecek olsa da yine de gerçekleşecek, bu sefer: “bugünün işini yarına 
bırakma iptal olur” demiyoruz!  
 
Yıldönümü eğlencesine alternatif olarak 3 Ekim tarihinde bir online şov gerçekleşecektir. Konu 
hakkında tüm bilgi Ağustos ayında bildirilecektir. 
 
Sabit yol masrafı ödenekleri de devam etmektedir 
Ev-iş yolculuğu için sabit yol masrafı ödeneği alan çalışanlar vardır. Normal şartlarda işe 
gelinmediğinde yani ev-iş yolculuğu olmadığında bu ödenek durdurulur. Fakat şu anda durum farklı: 
sabit yol ödeneği ödenmeye devam edecektir yani elinize geçecektir. 
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IBN’de maske kullanımı 
IBN içerisinde çalışanlara maske verilmeyecektir. RIVM’in talimatlarını yerine getirmekteyiz ve maske 
kullanımı henüz talimatlar içerisinde bulunmamakta. Fakat 15 Hazirandan itibaren grup yolculuğu 
istisnadır. Toplu taşımacılıkta da olduğu gibi burada da maske takmak taşıyıcı şirketler tarafından şart 
koşulmaktadır.  


