
Bu kart 1,5 metrelik sosyal mesafeye ilişkin yeni kuralları aktarmaktadır. Bu kurallar size güvenli bir 
çalışma ortamı sağlar. Koronavirüs enfeksiyonunun olduğu konumlarda çalışırken yöneticiniz tarafından 
özel talimatlar verilecektir. Gom Zorg temizlik konumları için özel protokoller geçerlidir.

• Tercihen yalnız seyahat edin.
• Toplu taşıma kullanıyorsanız toplu taşıma 

operatörünün 1,5 metre kuralları geçerlidir.
• Bir otomobil ya da minibüste birden fazla kişiyle 

seyahat ediyorsanız OSB seyahat protokolüne 
uyun. (Yöneticiniz bunu size iletebilir)

• Toplantı odası ancak insanların birbirlerinden 
1,5 metre mesafeyle durabilecekleri denli geniş 
olduğunda kullanılabilir. Yöneticiniz bu konuda 
sizi bilgilendirecektir.

• Mikrofiber bez gibi ekipmanları almaya ya da teslim 
etmeye geldiyseniz 1,5 metrelik mesafeyi korumaya 
özen gösterin.

• Gerekliyse anahtarlar önceden dağıtılabilir. 
Özel anahtar kayıt kuralları geçerliyse yöneticiniz 
sizi bilgilendirecektir.

• Temizlik faaliyetleri gibi alanlarda değişiklikler 
olduğu takdirde yöneticiniz sizi bilgilendirecektir.

• Müşterinin 1,5 metrelik mesafe kurallarına ve 
önceden belirlenmiş yürüyüş rotalarına uyun.

• Diğer insanlarla yeterli mesafeyi koruyarak güven 
içinde çalışabildiğinizden emin olun.

1,5 metre sosyal mesafe kuralıyla 
iyi ve güvenli çalışma ortamı

Çalışan bilgileri

Konuma varıldığında 
yapılması gerekenler2

Konuma ulaşım1

Temel kurallar3



• Sınırlı alanlarda çalışıyorsanız bu alanlara 
başkalarının erişemediğinden emin olun. Tuvalet 
alanları tehlike işaretleriyle kapatılmalıdır.

• Gün içinde çalıştığımız konumlarda lütfen 
1,5 metrelik mesafe metnini içeren sarı emniyet 
yeleğini giyin.

• Tuvalet alanlarında eldiven takmak zorunludur. 
Ellerinizi sıkça yıkıyorsanız diğer alanlarda eldiven 
takmak gerekli değildir ancak takmayı tercih 
edenler için eldiven mevcuttur.

•   Elektrikli süpürgenin torbasını boşaltın  
(dolu olmasa bile).

• Depolama kabinindeki musluğu en az 1 dakika 
boyunca etrafa su sıçratmadan akıtın.

• Sabunlukları özenle temizleyin.
• Tercihen yıkanmış ve kuru mikrofiber bez 

kullanın. Aksi takdirde, kullanmadan önce 
derinlemesine durulayın.

• Makineleri özenle temizleyin. Su deposu ve 
paspas fırçasına özellikle dikkat edin. Akünün 
tam dolu olup olmadığını kontrol edin.

• Sprey şişelerini boşaltın; nozulu iyice durulayıp 
yeniden doldurun.

• Mikrofiber bezlerle temizlemek yeterlidir. Bunların 
her gün en az 60°C sıcaklıkta yıkanmasını ve 
çalışma esnasında bezin sıkça temiz bölümlerinin 
kullanılmasını sağlayın.

• Mikrofiber bezleri doğru kullandığımız takdirde 
dezenfeksiyona gerek yoktur. Belli durumlarda 
dezenfeksiyon gerekirse yöneticiniz sizi bu konuda 
bilgilendirecektir.

Gittiğiniz konum birkaç hafta 
kapalı kaldıysa odaklanmanız 
gereken noktalar4 Günlük temizlik için 

odak noktaları5



Temel temas noktalarının ekstra temizlik 
gerektirip gerektirmediği konusunda 
yöneticiniz müşteriyle konuşacaktır.

Temel temas noktaları farklı insanların elleriyle sıkça 
dokundukları yüzeylerdir: 
• iç ve dış kapıların kolları 
• tırabzanlar/merdivenler 
• ışık ve asansör düğmeleri 
• sandalyeler; oturağın arkalığı, kolçakları ve altı 
• masa yüzeyleri 
• resepsiyon masaları 
• telefonlar 
• klavyeler 
• bilgisayar fareleri 
• kahve makineleri 
• mutfak aletleri 
• mutfak dolaplarının kapakları 
• musluklar 
• TV ve uzaktan kumanda 
• telsiz ekipmanı 
• çöp kutusu kapağı
• tuvalet (kırmızı mikrofiber bez): 
  - klozet oturağı 
  - sifon sistemi 
  - sabunluk 
  - tutamak/destek 
  - musluk/duş musluğu 
  - kapı kolu 
•  Ayrıca gazete ve dergileri okuma masalarından 

ve toplu alanlardan kaldırmayı unutmayın. 

Özetle: parmaklarınız ve ellerinizle 
dokunduğunuz her yer. 

Şunları unutmayın:

• Konu kartı/talimat kartı üzerinde belirtilen çalışma 
sırasına bağlı kalın.

• Temel temizlik kurallarına bağlı kalın:
 - Tuvalette temiz alandan kirli alana doğru çalışın.
 -  Diğer odalarda, temel temas noktaları dışında 

kuru kalan her şeyi kuru bırakın.
 - Yukarıdan aşağı doğru çalışın.
• Çalışmayı tamamladıktan sonra her zaman temizlik 

ekipmanını temizleyin. Çalışırken iş arkadaşlarınıza 
ekipman vermeyin. Bu ekipmanlara elektrikli 
süpürge de dahildir.

• Bir iş yerinin temizlendiğini başkalarına nasıl haber 
vermemiz gerektiği konusunda yöneticinizle ya da 
yalnız çalışıyorsanız doğrudan müşteriyle konuşun. 
Özel durumlar söz konusu değilse örneğin 
bilgisayar faresini ekranın üzerine asabilirsiniz.

Sorularınız varsa lütfen yöneticinize sorun.

Ellerinizi sadece 
işinizi bitirdikten 
sonra değil sıkça 

yıkayın.

El sıkışmayın Kolunuzun dirseğine 
doğru öksürün 

ve hapşırın.

Diğerleriyle 
aranıza 1,5 metre 

mesafe bırakın

Sümkürmek için 
kağıt mendil kullanın 

ve bunları hemen 
çöpe atın. Ardından 

ellerinizi yıkayın.

Themakaart
Dagelijkse werkzaamheden  |  Sanitair

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

Themadagen: Wekelijkse werkzaamheden

Even week

Dag 1

Even week

Dag 2

Oneven week

Dag 1

Oneven week

Dag 2

Materiaalwagen gereed maken.
Doeken klamvochtig maken.

Materiaalwagen gereed maken.
Doeken klamvochtig maken.

Deuren vingertasten verwijderen.

Bureau/tafel/laag meubilair boven zijde 
vlek- en vingertasten verwijderen.

Toiletpotten en urinoirs
doorspoelen.

Eerst nadenken en alleen dat
schoonmaken wat nodig is.

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

Tapijt stofzuigen.

Stoelzitting losse verstoringen
verwijderen.

Tegelwanden tot reikhoogte vlekvrij
maken.

Buitenzijde prullenbakken stof- en
vlekvrij maken.

Tegelwanden spatzones reinigen.
Schaamschotten reinigen.

Toiletpotten en urinoirs binnenzijde 
inzetten met sanitairreiniger.

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

Indien nodig toiletpotten en urinoirs
ontkalken.

Harde vloeren moppen.

Wastafels, kranen en aangrenzend
oppervlak geheel reinigen.

Tapijt tippend zuigen. Eventueel
verstoringen oprapen.

Borstelhouder reinigen.

Prullenbakken plastic zak verwisselen.

Vloeren moppen.

Sanitaire benodigdheden bijvullen. 

(Kast) deuren vingertasten
verwijderen.

Vensterbanken en bovenzijde
radiatoren stof- en vlekvrij maken.

Wanden en plafonds rag verwijderen.

Spiegels vlek verwijderen.
Lichtschakelaars vlekvrij maken.

Harde vloeren stof- en vlekvrij
maken.

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

Entreedeuren wassen en zemen.

Rond gekeken, niets vergeten?
Licht uit.

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

Doek te droog? Bevochtigen met
water uit de sproeiflacon.

Lage randen en richels stof- en
vlekvrij maken.

Toiletpotten, urinoirs en toiletbrillen 
volledig reinigen.

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

Voorzijde/randen meubilair stof-  
en vlekvrij maken.

Materiaalwagen en werkkast opruimen. 
Sproeiflacons legen en spoelen.

Automaten buitenzijde stof- en
vlekvrij maken.

Themaweken
Periodieke werkzaamheden

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

Thema 2Thema 1 Thema 3 Thema 4 Thema 5 Thema 6

Deuren geheel
reinigen.

Kasten buitenzijde 
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.

Uitvoeren in week:
3-4 / 16-17

29-30 / 42-43

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

40-41

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

8x per jaar: Sanitaire ruimten 

Thema 1 Thema 2 Thema 3 Thema 4 Thema 5 Thema 6

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.

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


