
1,5 m

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub wskazówek, prosimy o 
kontakt z +31 (0)88-789 8989 albo meldpuntcorona@royalfl oraholland.com.

Przestrzegaj wytycznych RIVM

Razem dla
bezpiecznej giełdy

Odwiedzaj giełdę wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne
•   Utrzymuj 1,5 metra odstępu od innych osób.
•   Dotyczy to również podróży na giełdę i z powrotem.

Zabezpiecz swoje miejsce pracy (boks handlowy) przed koronawirusem
•   Maska ustna jest obowiązkowa we wszystkich otwartych miejscach, czyli również na pasie dla 

dostaw towaru i nieosłoniętych miejscach przy boksach handlowych.
•   W osłoniętych boksach odpowiedzialnym za przestrzeganie wytycznych jest najemca/pracodawca. 

Również tutaj wyraźnie zalecamy stosowanie masek ustnych.
•   Pracownicy Royal FloraHolland wejdą do boksu tylko wtedy, gdy możliwe będzie zachowanie 1,5 

metra odstępu.

Ogranicz częstotliwość przemieszczania się i liczbę klientów
•   Nie należy niepotrzebnie jeździć tam i z powrotem po giełdzie.
•   W miarę możliwości unikaj bezpośrednich wizyt Twoich klientów.

•   Masz objawy choroby?  Wykonaj test i zostań w domu do momentu otrzymania 
wyniku. W razie pozytywnego wyniku testu zostań w domu do czasu wyzdrowienia. 
GGD (Gminna Służba Zdrowia) przekaże Ci szczegółowe informacje na temat 
dalszych działań. Ważne jest, aby samodzielnie poinformować swojego lekarza 
rodzinnego, pracodawcę lub lekarza zakładowego.

•  NIE przychodź na giełdę, jeśli u Ciebie, członka Twojej rodziny lub domownika 
wykryto koronawirusa.

•  NIE przychodź na giełdę, jeśli masz objawy przeziębienia, kaszel, duszności, 
podwyższoną temperaturę lub gorączkę.

•  NIE przychodź na giełdę, jeśli członek Twojej rodziny lub domownik wykazuje 
objawy przeziębienia w połączeniu z dusznościami lub gorączką.

Kasłaj i kichaj w 
zgięcie łokciowe

Nie podawaj 
ręki na 
powitanie 

Utrzymuj 1,5 
metra odstępu 
od innych osób

Używaj 
chusteczek 
higienicznych

Regularnie myj 
ręce lub używaj 
dezynfekującego 
żelu do rąk

Noś maseczkę 
ochronną w 
miejscach 
publicznych.

Zgłoś 2 lub więcej zakażeń w Twojej fi rmie,  jeśli te zakażenia są ze sobą powiązane. Tak, więc 
zakażenie w tym samym miejscu lub zakażenie, które wystąpiło w ciągu 10 dni. Poinformujemy Cię 
również, jeśli kilku pracowników zostanie zarażonych w tym samym miejscu i/lub w tym samym 
czasie. Wspólnie możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa za pomocą rygorystycznych środków.
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