
  
 

 

Koronavirüs salgını nedeniyle şu anda operasyonlarımızın devamlılığını negatif etkileyen bir durum söz 
konusu değildir. Ancak tüm dünyayı etkileyen bu olağanüstü dönemde aldığımız bir takım önlemleri 
sizlerle paylaşmak isteriz: 
 
 Üretim tesislerimizin, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve transit lokasyonlarımızın bulunduğu 

ülkelerde Koronavirüs salgınına ve kontrol altına alma çabalarına yönelik tüm gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. 

 Üretimimize girdi oluşturan malzemelerimizde normalin üzerinde güvenlik stoğu tuttuğumuzu ve 
alternatif tedarikçilerimizi devreye aldığımızı belirtmek isteriz. 

 Ayrıca Türkiye sağlık yetkililerininin önerilerinin ötesine geçen önlemler de almış bulunuyoruz: 
o İstisnasız bir şekilde tüm çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin kampüslerimizin girişinde 

yüksek ateş kontrolünden geçiriyoruz 
o Mümkün olduğu kadar fazla çalışanımız evden çalışmaya yönlendirildi 
o Doktorlarımızın yönlendirmesiyle ilgili semptomların görüldüğü çalışanlarımızı 

hastanelere test yapılması için yönlendiriyoruz 
o Tüm iş seyahatlerimiz bir sonraki duyuruya kadar durduruldu, kişisel seyahatlerin ise 

minimuma indirilmesi talep edildi 
o Yurtdışından dönenler için 14 gün evde kalma şartı getirildi 
o Servis ve yemekhanelerde yoğunluğu önleyici, sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler 

alındı 
o Profesyonel bir şirket tarafından yapılan personel taşıma servis içi dezenfeksiyon işleminin 

sıklığı artırıldı 
o Covid-19 pozitif çıkacak kişilerin yakın temas gruplarının 14 gün boyunca evlerine 

karantinada kalmaları sağlanabilmesini sağlayabilmek amacıyla, servislerde ve 
yemekhanelerde herkesin her gün aynı yerde oturması sağlanarak temas grupları takip 
edilebiliyor 

o Tüm büyük iç toplantılarımız iptal edildi ve büyük dış toplantılarımız ise minimuma 
indirildi 

o Uluslararası tedarikçilerimizin ziyaretleri yasaklandı, uluslararası müşterilerimizin ziyaret 
planlarını ertelemeleri de şiddetle tavsiye edildi 

o Ofislerimiz, üretim tesislerimiz ve ortak alanlarımız çok dikkatlice temizleniyor ve 
dezenfekte ediliyor 

o Tüm personelimiz hijyen kurallarını uygulama ve sosyal mesafeyi koruma yönünde teşvik 
ediliyor 

o Firmamızda çalışırken maske kullanımı zorunlu hale getirildi 
o Okulları kapalı olan tüm lise stajyerleri izinli sayıldı 
o İstanbul Kocaeli arasındaki geçişler için gerekli belgeler hazırlandı ve bilgilendirmeler 

yapıldı 
o Ve daha birçok önlemimiz titizlikle uygulanıyor. 

 
Ek olarak T.C. Sağlık Bakanlığı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan yüksek risk grubu kişilere 
yönelik sokağa çıkma yasağı uygulamasını başlattı. Yüksek risk grubuna giren tüm çalışanlarımızın bu 
kurallara uyması sağlanıyor. 
 
Operasyonlarımıza ve iş ortaklarımıza yönelik hizmetlerimizin devamına yönelik riskleri azaltmaya 
yönelik çaba sarfederken, bunları sağlayabilmek için sizlerin de yardımlarınıza ihtiyacımız bulunuyor: 
  
 Operasyonlarınız, kısıtlarınız ve acil durum planlarınızla ilgili mümkün olan en kısa zamanda bize 

bilgi aktarılması, 
 Güvenlik stoklarınızı artırmaya yönelik değerlendirmede bulunulması, 
 Sipariş düzenliliği ve teslimatların varış noktasında kabulünün sağlanması 
konularında destekleriniz çok değerlidir. 
 
Marka değelerimiz olan güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik ilkelerine bağlılığımızla, sizlerle olan uzun 
süreli işbirliğimizin bu olağanüstü dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz. 


