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Genel Önlemler



Genel Önlemler

İşyeri Hekimi ve İSG uzmanı tarafından salgın ve alınacak önlemlerle ilgili olarak 
eğitimler verildi.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından acil durum eylem planına salgın 
hastalık dahil edildi.

Ekip yöneticileri tarafından ayrıca bilgilendirme yapıldı.

El yıkama, el dezenfektanı, maske ve eldiven kullanım eğitimleri verildi, 
kullanım talimatları oluşturuldu.

Resmi makamlarca yapılan duyuruları yakından takip ederek gerekli yeni 
önlemlerle ilgili eğitim ve bilgilendirme yapıyoruz.

Eğitim & Bilgilendirme



Genel Önlemler

Zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul etmiyoruz.

Bina girişlerinde çalışanlarımız ve misafirlerimizin 

vücut ısıları ateş ölçer ve termal kamera ile kontrol 

ediyoruz.

Buna ek olarak, bina içerisinde bulunanların düzenli 

aralıklarla vücut ısısını/ateşini kontrolüne devam 

ediyoruz.

Bina Girişleri



Genel Önlemler

Kargo/kurye teslimatlarını bina dışında oluşturulan teslimat 

noktasından kabul ediyoruz.

Kargo



Genel Önlemler

Mesai bitiminde eve ulaşım ve 

ertesi gün mesaiye gelirken 

kullanmak üzere, cerrahi maske ve 

eldivenden oluşan iki ayrı set kilitli 

poşet içinde veriyoruz. 

Maske, Eldiven & Vizör
Gün içinde işe başlarken ve molalarda cerrahi 

maske dağıtıyoruz.

Gerekli alanlarda, maske 

kullanımına ek olarak vizör

kullanılmaya başlandı.



Seyrekleştirme & 
Sosyal Mesafe



Seyrekleştirme & Sosyal Mesafe

Personel ulaşımında kullanılan servis araç sayısı arttırıldı.

Yemekhanemizin masalarında seperatör kullanımına ve 
çapraz oturma düzenine geçilerek aynı anda bulunan 

çalışan sayısının azaltılması sağlandı. masalarda başlandı 
ve çapraz yerleşim düzenine geçildi.

Ulaşım Yemekhane



Seyrekleştirme & Sosyal Mesafe

Ofiste çalışan sayıları azaltıldı.

Bilgi işlem altyapısı düzenlenerek evden çalışma sistemine geçildi.

Kişisel ofis araçlarının (kalem, zımba vb.) bir başkası tarafından
kullanılmaması için bilgilendirme yapıldı.

Ofis Ortamı



Hijyen



Hijyen

Çalışma ortamlarını periyodik olarak dezenfekte 
ediyoruz.

Yoğun giriş çıkış noktalarını düzenli olarak 
temizliyoruz.

Personel servis araçlarını periyodik olarak 
dezenfekte ettiriyoruz.

Periyodik Dezenfeksiyon



Hijyen

Çalışma alanı girişlerine ve yemekhaneye kullanma 
talimatları ile birlikte el dezenfektanları yerleştirildi.

El Dezenfektanları



Hijyen

Cerrahi maske kullanım talimatları duyuru panosuna ve 
herkesin görebileceği şekilde ortak kullanım alanlarına asıldı.

Tüm lavabolara el yıkama talimatları asıldı.

Posterler



Hijyen

Yemeklerde tek kullanımlık çatal bıçak seti ve köpük 
tabaklarda servis uygulamasına geçildi.

Yemek masalarında bulunan ortak kullanıma ait baharatlık, 
peçetelik ve sürahiler kaldırıldı.

Molalar yoğunluk yaratmayacak şekilde planlandı. 

Yemek



Hijyen

Bina genelinde bulunan içme suyu sebilleri kaldırıldı.

Tek kullanımlık bardak su kullanımına geçildi.

Su



Hijyen

Çalışanlarımıza kendi çalışma masaları ve ekipmanlarını 
temizlemesi için temizlik bezi ve kolonya dağıtıldı.

Diğer Hijyen Tedbirleri



Hijyen

Kapı kollarına teması engellemek amacıyla bina içindeki kapıların 
açık kalmasını sağlıyoruz.

Düzenli aralıklarla çalışma ortamını havalandırıyoruz.

Diğer Hijyen Tedbirleri
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