POLITIKA E TELEKOMUNIKIMIT (EMRI I KOMPANISE)
Punonjësit lejohen të komunikojnë online nga shtëpia për një periudhë kohe ose përgjatë gjithë
punësimit duke zbatuar rregullat e punësimit sipas kushteve të parashikuara nga punëdhënësi në
manualin e punëmarrësit. Për më tepër telekomunikuesit do duhet të dakordësohen si më poshtë:
1. Të mbajnë plan pune të rregullt mbi çfarë do të punojnë dhe kur do të kryejnë detyrat;
2. Të përputhet me të gjitha rregulloret e sigurisë që aplikohen në zyrë; kjo nënkupton të
pasurit e një ambjenti të sigurt, jo të rrëmujshëm me sipërfaqe të shkitshme, instalime
elektrike të ekspozuara etj.., çdo punonjës që komunikon telefonikisht gartanton
kompanisë lejen që kompania të inspektojë punën gjatë orëve normale të punës.
3. Të moslejojë vizitorëve që kanë lidhje me punën të hyjnë në shtëpitë e tyre apo ambjentet
e punës jashtë zyrës pa lejen e mbikqyresit te tyre.
4. Të kuptojnë që rregullat e etikës dhe disiplinës janë të zbatueshme edhe pse ata punojnë
nga shtëpia apo jashtë zyre.
5. Të jenë të përgjegjshëm për çdo pajisje që përdorin jashtë zyrës. Punonjësi duhet të jetë i
përgjegjshëm për koston e riparimit të çdp lloj pajisjeje e cila është përdorur në mënyrë të
pakujdesshme. Kompania nuk mban përgjegjërgjegjësi për pajisjet personale të përdorur
pa autorizimin me shkrim të kompanisë.
6. Të ruajnë produktet e punës të sigurt dhe në mjedis të sigurt. Çdo material konfidencial,
secret tregtar ose informacion pronësie duhet të mbahet i sigurt, i mbyllur dhe jo i
ekspozuar.
7. Të kuptojnë që çdo dëmtim i shkaktuar në shtëpi, jashtë ambjenteve të punës, mbulohen
nga kompensimi i sigurimeve të kompanisë. Raportimi për dëmtimin e një punonjësi gjatë
punë punës në shtëpi apo jashtë zyrës është e njëjtë me raportimet për rastet e ndodhura
në zyrë.
8. Të siguroni përkujdesjen shëndetësore, ditore për fëmijët apo moshën e tretë në mënyrë të
atillë që mod të afektojë kryerjen e punës.
9. Rikujtohuni që ju jeni përfaqësues të kompanisë pavarësisht ku ju ndodheni. Lutem
përdorni arsyetimin tuaj më të mire në çdo kohë.
Unë kuptova dhe bie dakord për sa më sipër.
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