العمل بجودة وأمان في مجتمع الـ 1.5متر
معلومات عن الموظف

تحتوي هذه البطاقة عىل معلومات عن القواعد المتبعة في مجتمع الـ 1.5متر .هذه القواعد تضمن لك العمل بأمان.
يصدر المدير تعليمات خاصة في حالة العمل من المواقع التي يوجد بها عدوى فيروس كورونا .تنطبق بروتوكوالت
خاصة عىل مواقع تنظيف Gom Zorg
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االنتقال إىل الموقع

• يفضل السفر بمفردك.
• تطبق الئحة شركة النقل بترك مسافة الـ 1.5متر في حالة
استخدام المواصالت العامة أثناء السفر.
• يُرجى التقيد ببروتوكول  OSBفي حالة السفر مع مجموعة
أشخاص في سيارة أو شاحنة( .للمدير أن يصدر لك األوامر التالية)

مقدما في حالة الضرورة.
• يمكن إرسال المفاتيح إىل الخارج
ً
سيخبترك مديرك في حالة تطبيق تسجيل مفتاح خاص.
• سيخبرك مديرك في حالة إجراء أي تغييرات ،مثل التغييرات
في أنشطة التنظيف.
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ما تفعله عند الوصول
إىل موقع العمل

• ال يجوز استخدام غرفة تسجيل الحضور إال إذا كانت كبيرة
بما يكفي ليتمكن كل شخض من البقاء عىل بعد  1.5متر
من اآلخر .سيخبرك مديرك بذلك.
• تأكد من اإلبقاء عىل بمسافة  1.5متر إذا كنت تجمع معدات
أو تعيدها ،مثل المالبس المصنوعة من األلياف الدقيقة.

قواعد أساسية

• االلتزام بقواعد السلوك التي وضعها العميل باإلبقاء
عىل مسافة  1.5متر وااللتزام بطرق المشي الموصوفة.
• تأكد من أنك تستطيع العمل بأمان ،مع االحتفاظ بمسافة
كافية بعيدًا عن اآلخرين.

• إذا كنت تعمل في أماكن ضيقة  ،فتأكد من عدم إمكانية
وصول اآلخرين إليها .مناطق دورات المياه يجب أن تكون
مغلقة باستخدام الفتات الخطر.

• اغسل موزعات الصابون جيدًا
• يفضل استخدام مالبس من األلياف الدقيقة الجافة
والمغسولة .بخالف ذلك ،تشطف جيدا قبل االستخدام.

• في األماكن التي يستمر العمل فيها خالل النهار ،يرجى ارتداء
سترة السالمة الصفراء مع اإلبقاء عىل مسافة  1.5متر.
• القفازات إلزامية في مناطق دورات المياه .القفازات ليست
إلزامية في األماكن األخرى إذا كنت تغسل يديك باستمرار،
لكنها متاحة إذا أردت ارتداءها.

• تنظف اآلالت بعناية .انتبه لخزان المياه وشفرة الممسحة
والفرشاة عىل نحو خاص .تحقق من كون البطارية
مشحونة بالكامل.
• اشطف زجاجات الرش الفارغة جيدًا وأعد ملؤها.
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نقط تحتاج إىل التركيز عليها إذا
ً
مغلقا لعدة أسابيع
كان موقعك

•	استبدل كيس المكنسة الكهربائية (حتى لو لم يكن ممتل ًئا).
• شغل الصنبور في دوالب التخزين لمدة دقيقة واحدة
عىل األقل دون أن تجعل المياه تتناثر.

5

نقط مرتكزة تحتاج
للتنظيف اليومي

• يكفي التنظيف بقطعة قماش من ألياف دقيقة .يرجى التأكد
من غسلها يوم ًيا عىل األقل عىل درجة °60وأنك تستخدم أجزاء
نظيفة من القماش بشكل متكرر أثناء عملك.
• التطهير ليس ضروريًا إذا استخدمنا قماش األلياف الدقيقة
بشكل صحيح .إذا كانت هناك حاجة إىل التطهير في حاالت
معينة ،فسيخبرك مديرك بذلك.

سوف يناقش مديرك مع العميل ما إذا كانت نقاط
.االتصال الرئيسية تحتاج إىل تنظيف إضافي

Themaweken
Periodieke werkzaamheden

Themakaart
Dagelijkse werkzaamheden | Sanitair

8x per jaar: Sanitaire ruimten
Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5

Thema 6

Uitvoeren in week:
1, 7, 14, 20, 27,
33, 40, 46

Uitvoeren in week:
2, 8, 15, 21, 28,
34, 41, 47

Uitvoeren in week:
3, 9, 16, 22, 29,
35, 42, 48

Uitvoeren in week:
4, 10, 17, 23, 30,
36, 43, 49

Uitvoeren in week:
5, 11, 18, 24, 31,
37, 44, 50

Uitvoeren in week:
6, 12, 19, 25, 32,
38, 45, 51

Ventilatieroosters
en lampen
stofvrij maken.

Deuren geheel
reinigen.

Tegelwanden geheel
reinigen.

Sanitair geheel reinigen
en aanslag verwijderen.
Papierbakken en
pedaalemmers
binnen- en buitenzijde
nat reinigen.

Overig interieur geheel
reinigen.

Vloeren schrobben.

Materiaalwagen gereed maken.
Doeken klamvochtig maken.

Toiletpotten en urinoirs
doorspoelen.

Sanitaire benodigdheden bijvullen.

Toiletpotten en urinoirs binnenzijde
inzetten met sanitairreiniger.

Pedaalemmer/afvalbak legen, nieuwe zak
erin, bovenzijde klamvochtig reinigen.

Deuren vingertasten verwijderen.

Spiegels vlek verwijderen.
Lichtschakelaars vlekvrij maken.

Automaten buitenzijde stof- en
vlekvrij maken.

Wastafels, kranen en aangrenzend
oppervlak geheel reinigen.

Tegelwanden spatzones reinigen.
Schaamschotten reinigen.

Toiletpotten, urinoirs en toiletbrillen
volledig reinigen.

Vloeren moppen.

Rond gekeken, niets vergeten?
Licht uit.

2x per week werkzaamheden | Kantoor-, verkeers- en overige ruimten

نقاط االتصال الرئيسية هي أسطح يلمسها أشخاص مختلفون
: مثل،بأيديهم
• مقابض ألبواب الدخول والخروج
 ساللم/• درابزين
• مفاتيح اإلضاءة وأزرار الرفع
• الكراسي بظهر ومساند للذراعين ومسند قدمين تحت المقعد
• أسطح المائدة
• مكاتب االستقبال
• الهواتف
• لوحات المفاتيح
• مجموعة ماوس الكمبيوتر
• ماكينات القهوة
• أدوات المطبخ
• أبواب خزائن المطبخ
• الصنابير
• التلفاز وجهاز التحكم عن بُعد
• لوازم الراديو
• غطاء سلة قمامة
:)• دورة مياه (قماش أحمر من األلياف الدقيقة
 قاعدة مرحاض نظام تدفق مياه موزع صابون درابزين أو ذراع دعم صنبور أو صنبور استحمام مقبض بابً • ال تنس
أيضا أن تزيل الجرائد والمجالت من فوق المنضدة
.المخصصة للقراءة واألماكن العامة

4x per jaar: Kantoor-, verkeers- en overige ruimten
Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5

Thema 6

Uitvoeren in week:
1-2 / 14-15 / 27-28 /
40-41

Uitvoeren in week:
3-4 / 16-17
29-30 / 42-43

Uitvoeren in week:
5-6 / 18-19
31-32 / 44-45

Uitvoeren in week:
7-8 / 20-21
33-34 / 46-47

Uitvoeren in week:
9-10 / 22-23
35-36 / 48-49

Uitvoeren in week:
11-12 / 24-25
37-38 / 50-51

Kasten buitenzijde
geheel reinigen.

Deuren geheel
reinigen.

Hoge randen
en richels
stofvrij maken.

Prullenbakken
buiten- en
binnenzijde
geheel reinigen.

Verwarmingen
geheel reinigen.
Vensterbanken
bovenzijde reinigen.

Meubilair
geheel reinigen.
Stoffen bekleding
alleen stofzuigen.

Materiaalwagen gereed maken.
Doeken klamvochtig maken.

Eerst nadenken en alleen dat
schoonmaken wat nodig is.

Afval-/prullenbak legen en indien
nodig plastic zak vervangen.

(Kast) deuren vingertasten
verwijderen.

Doek te droog? Bevochtigen met
water uit de sproeiflacon.

Bureau/tafel/laag meubilair bovenzijde
vlek- en vingertasten verwijderen.

Stoelzitting losse verstoringen
verwijderen.

Tapijt tippend zuigen. Eventueel
verstoringen oprapen.

Harde vloeren stof- en vlekvrij
maken.

Rond gekeken, niets vergeten?
Alles op z’n plaats? Lichten uit.

Themadagen: Wekelijkse werkzaamheden
Even week

Dag 1

Bovenzijde verwarming, lage randen/
richels stof- en vlekvrij maken.

Indien nodig toiletpotten en urinoirs
ontkalken.

Vensterbanken en bovenzijde
radiatoren stof- en vlekvrij maken.

Lage randen en richels stof- en
vlekvrij maken.

Tegelwanden tot reikhoogte vlekvrij
maken.

Borstelhouder reinigen.

Telefoons en bovenzijde/randen van
bureaus en tafels stof- en vlekvrij maken.

Voorzijde/randen meubilair stofen vlekvrij maken.

Tapijt stofzuigen.

Harde vloeren moppen.

Wanden en plafonds rag verwijderen.

Buitenzijde prullenbakken stof- en
vlekvrij maken.

Prullenbakken plastic zak verwisselen.

Entreedeuren wassen en zemen.

Even week

Dag 2
Oneven week

Dag 1
Oneven week

Dag 2

Materiaalwagen en werkkast opruimen.
Sproeiflacons legen en spoelen.

• االلتزام بأمر العمل المذكور عىل بطاقة الموضوع أو بطاقة
.التعليمات
:• االلتزام بقواعد التنظيف األساسية
انجز ما تفعله في المرحاض باالنتقال من الشيء النظيف
إىل المتسخ؟
ً
،جافا اتركه كذلك في األماكن األخرى
 ما يمكنك تركه
 كل.إال إذا كانت هذه نقاط اتصال رئيسية
. اعمل من األعىل إىل األسفل. نظف معدات التنظيف بعناية،• بعد االنتهاء من العمل
 وهذا يشمل.ال تقرض أي معدات للزمالء أثناء العمل
.كل المعدات مثل المكانس الكهربائية

• اتفق مع مديرك أو مع العميل مباشرة إذا كنت تعمل بمفردك
إذا كان علييك إخبار اآلخرين بأن مكان العمل قد جرى تنظيفه
، فيمكنك، إذا لم تكن هناك اتفاقيات محددة.وكيف تخبرهم
. تعليق فأرة الكمبيوتر فوق الشاشة،عىل سبيل المثال

. أي مكان تلمسه بيديك أو أصابعك،باختصار

. يرجى طرحها عىل مديرك،إذا كانت لديك أي أسئلة

ال تنس

استخدم المناديل الورقية
لفض ما في أنفك
.وتخلص منها فو ًرا
ثم اغسل يديك

احرص عىل أن يكون
السعال والكحة
.في انحناءه ذراعك

،اغسل يديك باستمرار
ليس فقط بعد االنتهاء
.من العمل

ال تصافح أحدًا

ابق مسافى
 متر بينك1.5
وبين اآلخرين

