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Değerli İş Ortağımız;
ENKA SÜT ve GIDA MAM. SAN ve TİC. A.Ş. olarak 2019 Aralık ayı itibari ile ortaya çıkmış bulunan ve bugün hala risk
teşkil etmekte olan COVİD-19 salgınına ilişkin tüm gelişmeler yakından takip edilmektedir.
Ürettiğimiz temel gıda maddelerinin özellikle böyle zor günlerde ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve bunun
bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Güvenilir ortaklığımız bir parçası olarak iş faaliyetlerimizi muhafaza etmek ve
müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak için aldığımız önlemler üst seviyede
tutulmaktadır.
ENKA SÜT ve GIDA MAM. SAN ve TİC. A.Ş. olarak üretim süreçlerinde gereken hassasiyet gösterilmektedir. Hijyen ve
dezenfeksiyon çalışmaları üst seviyede gerçekleştirilip ürünlerimiz siz değerli müşterilerimize ulaştırılmaktadır. Risk
ile ilgili en son gelişmeler takip edilerek çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı korumak ve iş
operasyonlarımızı güvenilir şekilde sürdürmek mutlak önceliğimizdir.

İŞLETMEMİZDE COVİD-19 (KORONA VİRÜS)
SALGININA İLİŞKİN KURUMSAL TEDBİRLERİMİZ
1) Acil durum koordinasyon COVİD-19 ekibi oluşturularak acil eylem planı hazırlanmıştır. Acil durum
koordinasyon ekibimiz haftada en az 2 kez toplanarak durum değerlendirmesi yapmaktadır.

2) Çalışanlarımıza Korona Virüs (COVİD-19) hakkında bilgilendirme eğitimi ve hijyen eğitimi verilmiştir.

3) Günlük vücut ısısı takibi: Personellerimiz ve ziyaretçilerimiz dahil tüm çalışanların ateşlerinin
günlük olarak işe başlamadan önce ve gün içerisinde belirli ve sık periyotlarda ölçülüp takip
edilmesi sağlanmaktadır.

4) Ortak kullanım alanlarında ve üretim girişlerinde yer alan dezenfektan sayısı artırılmıştır.
Çalışanlarımızın işe başlamadan önce ellerini yıkaması ve dezenfekte etmesi sağlanmaktadır.

5) Fabrika geneline ilgili bakanlıkların yayınladığı afiş ve broşürler asılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.

6) El hijyenine verilen önem artırılmıştır. Personellerimize en az 20 saniye boyunca ellerin nasıl yıkanacağı
konusunda eğitim verilmiştir. Üretim girişleri, WC ve lavabolara el yıkama talimatları asılmıştır.
Çalışanlarımızın el yıkama durumları düzenli olarak kontrol edilmektedir.
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7) Ortak kullanım alanlarının (ofisler, soyunma odaları, toplantı odaları, mescit, yemekhane, personel giriş
çıkış alanı, görüşme odası vb.) temizlik ve dezenfeksiyonu ilgili personeller tarafından düzenli aralıklarla
yapılmaktadır.

8) Fabrikamızda tokalaşmak, el sıkışmak ve temas yolu ile selamlaşmak yasaklanmıştır.

9) işletmemizde görev yapan tüm personellerimize sosyal mesafenin korunması ve birbirlerine 3-4 adım (1
metre)’dan fazla yaklaşılmaması konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

10) İşletmemize girişler yalnızca temel personellerimiz ile sınırlandırılmıştır. Dışarıdan işletmemize gelen
ziyaretçiler için, Covid-19 belirtileri gösterip göstermediği, seyahat yapıp yapmadığı vb sorular sorulmakta
ve zorunlu ise görüşme odasında görüşülmesi sağlanılmaktadır.

11) İşletmemizde yapılacak olan toplantıların, denetimlerin, eğitimlerin vb. görüşmelerin ikinci bir duruma
kadar iptal edilmesi sağlanılmıştır.

12) Zorunlu hallerde görüşme ve toplantıların uzaktan iletişim sistemleri kullanılarak yapılması
sağlanmıştır.

13) Zorunlu olmadıkça firmamız personelinin yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinin iptali sağlanmıştır.

14) Zorunlu hallerde seyahat edecek olan personellerimiz için seyahat kiti (tek kullanımlık mendil, ıslak mendil, el
dezenfektanı, ortam dezenfektanı, eldiven maske vb.) hazırlanmış ve zimmetlenmiştir. Dış seyahatten gelen
personellerimiz sağlık taramalarından (ateş, öksürük, solunum kontrolü vb.) geçirilmektedir.

15) sevkiyat araçları (kamyon tır vb) için zirai ilaç pompası tedarik edilip araç dorseleri ve araç içi mal
yüklemelerinden önce dezenfektanlı sıvı ile temizlenmektedir.
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16) Birden fazla şoför kullanılan araçlarda dezenfeksiyon yapılmadan aracın başka bir şoföre
devredilmemesi sağlanmaktadır.

17) Personellerimizin yoğun olarak kullandığı ve el değme olasılığının fazla olduğu lavabo muslukları,
sabunluklar, el dezenfektan üniteleri ve kapılar fotoselli olarak ayarlanarak el ile dokunma olasılığı ortadan
kaldırılmıştır.

18) Yemekhanede kontaminasyonu azaltma amaçlı tek kullanımlık tabldot, çatal, kaşık, baharat, bardak
vb, paketli ekmek ve paketli su kullanımı sağlanmaktadır. Taze ürün salata uygulaması kaldırılmıştır.

19) Yemekhanede Kalabalığı azaltmak amaçlı yemek saatleri düzenlenmiş olup masalara 3 personelden
fazla personel oturması yasaklanmıştır.

20) Yemeklerden önce ve yemeklerden sonra masa, sandalye, zemin vb. alanlar dezenfektanlı sıvılar ile
temizlenmektedir.

21) Kapalı ortamların sık sık havalandırılması sağlanmaktadır.

22) Dışarıdan sahamıza gelen şoförlerin hareketlerine kısıtlama getirilmiş ve belirli bölgelerde hareket etmeleri
sağlanılmıştır. Şoförler için ekstra kişisel koruyucu ekipman kullanılması konusunda tedarikçilerimize bilgilendirmeler
yapılmıştır. Fabrikamız personelinin kamyonu açtığı / yüklediği yerlerde sürücülerden mümkün olduğunca kabinlerinde
kalmalarını istenmektedir.
23) İş yeri hekimimiz kontrolünde tüm personellerimiz rutin olarak sağlık kontrollerden geçirilmiş, kronik hastalığı olanlar
belirlenmiş, rahatsızlığı olanlar ve hastalık belirtisi taşıyan personeller ile 65 yaş üzerindeki personellerimize izin
verilmiştir.

24) Tüm idari personellerimizin bilgisayar ekranlarına Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinmesi gerekenler ile alakalı
ekran koruyucu uygulamasına gidilmiştir.

25) Tüm ofis odalarına ortam dezenfektanı ve el dezenfektanı dağıtılması sağlanılmıştır. Ofis çalışanlarının kişisel
temizliğini artırarak klavye, mouse, kalemlik, cep telefonu, masa vb. yerleri rutin olarak dezenfekte etmesi sağlanmıştır.
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