COVID-19 (Corona):
Lucrul în siguranță la Teboza
Datorită evoluțiilor în ceea ce privește coronavirusul (COVID-19), noi cei de la Teboza, am luat diferite
măsuri, cu scopul de a proteja sănătatea angajaților noștri, a clienților noștri și a societății în general,
și pentru a preveni răspândirea virusului.
Deoarece realizăm că poate fi deosebit de nesigur pentru colegii noștri din străinătate, am ales să
includem câteva aspecte specifice pentru dvs. în politica noastră de personal în ceea ce privește
COVID-19:

Principiu
Sănătatea și siguranța angajaților, a clienților și a relațiilor noastre reprezintă prioritatea noastră
principală în tot ceea ce facem.

Informații în limba dvs.
Ne vom asigura că sunteți informat în mod activ în limba dvs. cu privire la măsurile care se aplică în
Țările de Jos.

Locuință sigură
Dacă vă oferim locuință, vă vom asigura întotdeauna că stați într-o casă sigură și certificată.

Loc de muncă sigur
Există dezinfectant suplimentar disponibil, mai mult spațiu la locul de muncă și există ecrane pentru a
vă proteja pe dvs. și colegii dvs. în diferite locuri. În plus, vom furniza suficiente echipamente
individuale de protecție, cum ar fi ecrane pentru față, mănuși și măști pentru față (gratuit).

Transport sigur
Ne vom asigura că sunteți transportat în siguranță la locul dvs. de muncă și înapoi.

Politică de testare excelentă
Dacă nu vă simțiți bine, ne vom asigura că sunteți testat cât mai curând posibil. Avem un acord cu un
laborator care este foarte de încredere și poate testa rapid.

Plata continuată a salariilor
Dacă aveți virusul corona sau sunteți forțat să stați acasă ca urmare a măsurilor guvernamentale, vă
vom plăti în continuare salariul pentru această perioadă.

Întrebări sau mai multe informații
Dacă aveți întrebări specifice, nu ezitați să-l contactați pe Kim Niessen: k.niessen@teboza.nl (+31 (0)
6 52 07 72 10).
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