
 

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA COVİD-19 PANDEMİ GÜVENLİK PROTOKOLÜ 

 

Güvenliği artırmak, verdiğimiz hizmetimizden çalışma şeklimize kadar Commtech İstanbul’un 

misyonunun temel bir parçasıdır.  Artık her zamankinden daha fazla, çalışanlarımızı, ailelerini ve 

topluluklarını güvende tutmak önceliğimizdir. 

Sahalarımız zaten sağlam güvenlik önlemleri almış olsa da, COVID-19 ışığında, çalışanlarımızı 

koruduğumuz ve müşterilerimize sunduğumuzdan emin olmak için güvenlik protokollerimizi katlanarak 

artırdık.  Commtech İstanbul Yönetimi şirketin müşterileri için hizmetlerini güvenli bir şekilde artırmaya 

hazır olunduğundan emin olmak için Global COVID-19 Pandemi Planının güncellendiğini paylaştı. 

Global COVID-19 Pandemi Planımızı, küresel operasyonlarımızdan öğrendiklerimize, bu yılın başlarında 

global deneyimlerimize ve Hindistan'daki 2015 H1N1 salgını temelinde geliştirdik.  Ayrıca, Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi önde gelen devlet kurumları ve 

konsorsiyumlarından rehberlik de içermektedir. 

Planın bir parçası olarak, tüm COVID-19'da hizmetlerimize devam edip tüm Commtech İstanbul 

sahalarının uygulaması gereken “Güvenli Operasyon Protokolleri” oluşturduk.  Aşağıda bu önlemlerin bir 

özeti verilmiştir. 

 

POLİTİKA / YÖNETİM 

• Yönetici düzeyinde kurulan kriz yönetimi ekibi ve tüm sahalarda acil müdahale ekipleri, 

• Saha hazırlığının ve teyit edilen / şüphelenilen vakaların günlük raporlanması ve yüksek riskli 

operasyonlar. 

• İş birimleri, bölgeler, işlevler, müşteriler ve tedarikçilerle düzenli temas noktaları. 

• Yeniden başlatmadan önce protokollerin yerinde olduğunu doğrulamak için uzaktan kanıta 

dayalı kontroller. 

 

ÖNİZLEME 

• Tüm çalışanlar için günlük dijital sağlık değerlendirme anketi de dahil olmak üzere çalışanlar ve 

ziyaretçiler için sağlık ve risk taramaları  

• Belirtileri olan, COVID-19 vakalarına maruz kalan veya son 21 gün içinde seyahat eden çalışanlar 

için sınırlı erişim 

• Temassız termometre kontrolleri ve sınırlı kapı giriş noktaları 

 

SOSYAL MESAFE / KKD 

• Çalışanlar için altı metrelik ayrılık mesafesini sürdürmek ve bu protokolü işaretler, posterler, 

yerdeki işaretler ile güçlendirmek  

• Vardiya başlangıç zamanlarını ve molalarını etiketlemek 

• Fiziksel engelleri kullanmak 

• Evden çalışma ve yüz yüze toplantıları sınırlama 

• Çalışan KKD envanteri 

 

 



 

 

 

TEMİZLİK / DEZENFEKSİYON 

• Yüksek temas alanlarının her üç saatte bir günlük temizliği, vardiyalardan önce ve sonra 

temizlenen iş istasyonları  

• Tüm alan dezenfeksiyonu yapan profesyonel temizleyiciler  

• Artırılan el yıkama ve dezenfektan istasyonları 

 

İLETİŞİM / EĞİTİM / ÇALIŞMA  

• El yıkama ve hijyen ile ilgili en iyi uygulamalar ve KKD'lerin doğru şekilde nasıl giyileceği ve imha 

edilmesi dahil tüm protokoller hakkında saha düzeyinde eğitim ve Soru-Cevap 

• Genel bilgileri, fiziksel mesafeyi, evde alınacak güvenlik önlemlerini vb. bildiren posterler. 

• Birden fazla iletişim kanalı kullanan çalışanlara düzenli güncellemeler 

 

VAKA YANITI 

• Semptomları, COVID-19'a maruz kalmayı ve şüpheli vakaları bildirme kılavuzu 

• Bir çalışan işyerinde belirtileri rapor ederse veya pozitif test ederse müdahale planı 

• Çalışan durumunun takibi ile temas takibi / ev izolasyonu / karantina planı 

• Uygun olduğunda işe dönme izni 

 

En iyi uygulamaları ölçeklendirirken ve Güvenli Operasyon Planını işimiz genelinde uygularken, COVID-

19 pandemisi sonrasında güvenli bir şekilde çalışabilmemiz ve diğerlerinden öğrenebilmemiz umuduyla 

süreçlerimizi ve öğrendiklerimizi hareketlilik ekosistemindeki kuruluşlarla paylaşıyoruz. Son birkaç hafta 

içinde Commtech İstanbul olarak taslak protokollerimizi oluşturduk ve bir dizi tedarikçi, müşteri ve 

aşağıdaki kilit ticaret organizasyonlarıyla görüşmeler başlattık. 

 

İşletmeniz olarak Commtech İstanbul’un güvenlik protokolü ve pandemi planı hakkında daha fazla bilgi 

edinmek istiyorsanız, lütfen websitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize bildirin.  Bunlar 

ayrıca, kullanıma sunduğumuz bir dizi düzenlenebilir varlığı da içermektedir.  Yeni öğrenmeleri ve en iyi 

uygulamaları dahil ederken, planı indirenlere güncellenmiş belgeleri de sunuyor olacağız. 

 

Birlikte, her zamankinden daha güçlü çıkacağız. 

 

 


