
Gergin bir dönem, Hollanda’daki herkes için... Hago Zorg veya ortak 

girişimlerden birinin çalışanı ya da çalışanlarımızın birinin partneri, 

çocuğu, babası veya annesi olarak bu dönemin sizin için ekstra gergin 

olduğunu tahmin edebiliyoruz. Çalışanlarımız, her gün şu anda kriz 

zamanlarının yaşandığı bir sağlık ortamına geliyorlar. Sizin sağlığınız 

veya partnerinizin, babanızın, annenizin, kızınızın ya da oğlunuzun sağlığı 

bizim en büyük önceliğimizdir. Herkesi nasıl koruduğumuzu, sizinle seve 

seve paylaşmak istiyoruz. Bu sayede siz de daha az tedirgin olursunuz. 

Bunu biliyor muydunuz:

•  Biz, RIVM (Hollanda Ulusal Kamu Sağlığı ve Çevre Enstitüsü) esaslarına 

göre çalışıyoruz ve bu esaslar temizlik protokolleri, koruyucu giysiler, 

(el) temizliği ile mümkün olan yerlerde mesafeyi korumakla ilgili 

herşeyi anlatıyor. Bu hususta tedbirler alıyor ve herkesin güncel 

esaslarla ilgili olarak bilgilendirilmesini sağlıyoruz. 

•  RIVM güvenli çalışmak ve korona enfeksiyonunu önlemek için hangi 

koruyucu gereçlerin mühim olduğunu ve bu koruyucu gereçlerin 

temin edilemediği andan itibaren bizim hizmetlerimizi vermeye devam 

edemeyeceğimizi belirtmiştir. Çalışanlarımızın güvenliği, müşteriye 

verdiğimiz hizmetten önce gelmektedir!

•  Her gün tüm gelişmeleri takip ediyor ve sizin de burada gereken 

hususlarda bilgilenmenizi sağlıyoruz. Her şey sizin güvenli bir şekilde 

çalışabilmenizi sağlamak için! www.hagozorggoedbezig.nl/coronavirus

•  Çalışanlarımız, protokollere uymaları ve hijyenle ilgili öğrendikleri 

her şeyi uygulamaları halinde, sağlık ortamında belki de örneğin 

süpermarkette olduklarından daha güven içindedirler.

Çalışanlarımızı bu  
şekilde koruyoruz

H
ag

o 
Zo

rg
, 2

 a
pr

il 
20

20



Bunu biliyor muydunuz:

•  Sağlık sektöründe çalışan ve korona enfeksiyonu kapan insanların 

bunu sağlık ortamında kapmadıkları ispatlanmıştır. Hepsi virüsü 

özel ortamlarında kapmışlardır. 

•  Bu nedenle ev ortamınızda da mesafeyi korumanız son derece 

önemlidir; yani bu, buluştuğunuz ve sizinle aynı çatı altında 

yaşamayan herkesle aranızda 1,5 metre mesafe tutmanız gerektiği 

anlamına gelir. Yani örneğin sizinle aynı evde yaşamayan babanızla, 

annenizle, dedenizle ve ninenizle de. 

•  Bu mesafeyi, Paskalya, Mayıs tatili gibi gelecek (bayram) 

günlerinde ve de Ramazan’da Sahur ve İftar saatlerinde yenilen 

müşterek yemeklerde nasıl koruyacağınızı şimdiden düşünmenizi 

rica ediyoruz. 

Tüm çalışanlarımızla yaptıkları önemli ve genelde ağır işlerden dolayı 

inanılmaz derece gurur duyuyoruz. Sen her gün, bu ağır dönemde bile, 

müşterilerimize güvenli ve temiz bir çalışma yeri sunabilmek için hazır 

bulunuyorsun. 

Bu, bizi gurulandırmakla beraber müteşekkir de kılıyor! Çalışanlarımıza 

ve aynı zamanda kendilerinin partnerleri, çocukları ile diğer aile 

fertlerinden aldıkları destek için de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü 

evdeki aile, tüm çalışanlarımız için asıl şimdi son derece önemli. 

Birbirinize iyi bakın ve sağlıkla kalın!
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