
Wewnętrzna informacja od Marie-Anne Bastianen 

Chcemy kontynuować naszą działalność… i iść do przodu! 

Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy tak, aby wszyscy 

pozostali zdrowi. Dlatego TB postępuje zgodnie z zaleceniami RIVM i rządu krajowego ściśle 

przestrzegając podanych zasad. 

Obecne porady są następujące: 

Utrzymuj dystans min. 1,5 metra od drugiej osoby 

Dbaj o  higienę 

Jeśli kaszlesz lub kichasz rób to w zgięcie łokcia 

Myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund 

Zostań w domu, jeśli: 

-Jesteś przeziębiony, masz kaszel lub gorączkę i wróć do pracy  tylko wtedy, gdy przez 24 godziny po 

przeziębieniu  nie masz niepokojących objawów 

-Miałeś kontakt z osobą zarażoną koronawirusem 

-Masz współlokatora, który ma gorączkę 

    Rozmawiajcie ze sobą: 

    W rzeczywistości każdy powinien przyzwyczaić się do radzenia sobie z tymi nowymi środkami 

bezpieczeństwa. To wyjątkowe czasy, które wymagają od nas dodatkowego wysiłku. Zachowania, 

które wcześniej były normalne, mogą być teraz niepożądane. Obserwujcie zatem klientów w 

warsztacie i uprzejmie ich uświadamiajcie. 

    Weźcie na siebie odpowiedzialność: 

    - Korzystajcie  z oferowanego wyposażenia ochronnego i postępujcie zgodnie z procedurą zaleconą 

w warsztacie, 

    -Jeśli widzicie obszary wymagające poprawy, nie denerwujcie się, ale poruszcie ten temat podczas 

rozmowy ze swoim przełożonym 

    - Uważnie obserwujcie swoje zdrowie i zdrowie swoich współpracowników. 

    - Należy pamiętać, że istnieje wiele różnych komunikatów na temat postępowania w czasie 

pandemii.  W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się ze swoim przełożonym i 

omów swoje wątpliwości. 

Fakty  dotyczące Koronawirusa w Holandii w skrócie: 

    60-70% ludzi w Holandii zaraża się wirusem. 80% zarażonych ma łagodne dolegliwości, tylko 20% 

zarażonych ma poważne dolegliwości, a tylko 5% trafia do szpitala. 

    Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wciąż ocenia  ryzyko przenoszenia infekcji od osób które nie 

wykazują objawów jako  „bardzo niskie”. 



    Wiele osób z koronawirusem ma tylko łagodne dolegliwości, szczególnie we wczesnym stadium. 

Dlatego możliwe jest zarażenie się od kogoś, kto ma tylko drobne przeziębienie i wcale nie czuje się 

chory. 

    Rzeczywiste wskaźniki infekcji w Holandii w rzeczywistości nic nie mówią, ponieważ tylko część 

osób, które mogą mieć wirusa, jest badana poprzez testy. 

    Wirus jest przenoszony głównie przez bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa lub ust, które 

przenoszą się  gdy zarażona osoba kicha lub kaszle. Kropelki te przenoszą się na odległość około 

metra, dlatego ważne jest zachowanie dystansu. 

    W warunkach laboratoryjnych (bezwietrzna pogoda , temperatura pokojowa itp.) mówi się, że 

wirus może utrzymywać się na niektórych materiałach (szkło, metal, plastik), które miały kontakt z 

kropelkami, które transmituje zarażona osoba podczas kichania lub  kaszlu. Dlatego ważne jest 

regularne mycie rąk, jeśli to możliwe, praca w rękawiczkach i dezynfekcja powierzchni. 

Z poważaniem 

Marie-Anne Bastianen 

 

 


