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Genel Hijyen
ve Temizlik

Tüm ofisleri, tüm güvenlik ve danışma
binaları ile ortak kullanım alanları
(dinlenme alanları, kafeterya, çay ocakları,
WC, yemekhane, soyunma odası, emzirme
odası toplantı odaları vb.) periyodik olarak
profesyonel ekipler tarafından dezenfekte
edilmektedir.

 



Genel Hijyen
ve Temizlik

Tüm ortak alanlarda üretim içi tüm
dinlenme alanları, ofis genel kullanım
alanları, güvenlik ve danışma yerleri,
yemekhane, çay ocağı el dezenfektanı
uygulaması başlatılmıştır.

 



Genel Hijyen
ve Temizlik

Tüm şirket araçları ve personel servisi aracı
periyodik olarak profesyonel ekipler
tarafından dezenfekte edilmektedir.

 



Genel Hijyen
ve Temizlik

Kapı kolları, merdiven korkulukları gibi çok
temas edilen alanların kalıcı ve sık
dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

 



Genel Hijyen
ve Temizlik

Ortak kullanılan alanlarda içecek (çay,
kahve, vb) dağıtımı eldivenli ve maskeli bir
personel tarafından tek elden
yapılmaktadır.

 



Genel Hijyen
ve Temizlik

Tüm su sebilleri kaldırılmıştır. Bunun yerine
çalışanlarımıza günlük olarak pet şişe ile su
dağıtılmaktadır.

 



Genel Hijyen
ve Temizlik

Misafirlerin yemekhane kullanımları iptal
edilmiştir.
Tüm yemekhane, sosyal tesis ve çay
ocağı personelinin vardiya başlarında
ateşi ölçülmektedir.



Genel Hijyen
ve Temizlik

Elektronik cihazların dezenfekte edilmesi
için özel olarak tek kullanımlık ürünler tüm
departmanlara teslim edimiştir.



Yemekhane

Yemekhane kapasitesi düşürülmüş,
yemekhane kullanma planı ve hareket şekli
tanımlı hale getirilmiştir.

 



Yemekhane

Bölüm bazlı yemeğe çıkma düzeni
oluşturulmuştur.
Çapraz oturma düzenine geçilmiştir.
Açık gıda temin edilen noktaların
(yemekhane hariç) hizmetleri
durdurulmuştur.



Çalışma
Önlemleri

Tüm toplantı, eğitim, konferans, etkinlik ve
seyahatler ertelenmiştir. Mümkün olanlar, online
toplantı (webinar) ile gerçekleştirilmektedir.

 



Çalışma
Önlemleri

İşyeri Hekimi tarafından gerekli görülen tüm
vakalarda hastaneye sevk ve rapor
uygulanmasına başlanmıştır.

 



Çalışma
Önlemleri

Uzaktan çalışma sistemi devreye alınmıştır.
Böylece servis, yemekhane, ofis çalışma
ortamı ve ortak kullanım alanlarında kişi
sayısı düşürülmüştür.

 



Çalışma
Önlemleri

Enfeksiyon şikayetleri (ateş, öksürük, nefes
darlığı) olan çalışanlarımız için Sağlık
Bakanlığı’nın ve işyeri hekiminin
yönlendirmeleri dikkate alınmaktadır.

 



Çalışma
Önlemleri

Tüm çalışanlar ve zorunlu hizmet için
gelenlerin kullanabilecekleri eldiven, maske
ve el dezentektanı temin edilmiştir.

 



Çalışma
Önlemleri

Uzun dönemli staj yapmakta olan stajyerler
ve lise stajyerlerinin okullarının yönlendirmesi
doğrultusunda stajlarına ara verilmiştir.

 



Çalışma
Önlemleri

Uzaktan bağlanma altyapısı kontrol edilip,
ilgili program ve yazılımların şirket dışından
kullanılabilirliği gözden geçirilerek kısıt ve
ihtiyaçlar belirlenmiş ve gerekli görülen
bölümlerin kullanımına açılmıştır.

 



Çalışma
Önlemleri

Vardiyaların birbiriyle kesişmemesi için,
gelen vardiya ile giden vardiyanın giriş-
çıkış yönleri farklılaştırılmıştır.

 



Çalışma
Önlemleri

Dinlenme istasyonlarında çalışanların
aralarındaki mesafelerin korunması için
bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 



Çalışma
Önlemleri

Dışarıdan ziyaretçi girişleri durdurulmuştur.
(İş akışını etkileyen durumlar hariç)

 



Şüpheli
Durumlarda

Hasta olan kişinin doğru
yönlendirilebilmesi adına 184-SABİM
hattının kullanılması önerilmektedir.

 


