ÇALIŞANLARIMIZIN DİKKATİNE

Çin’de ortaya çıkan ve son verilere göre Türkiye’de 356 kişinin ölümüyle sonuçlanan Korona
virüsü salgını ile ilgili MASS MAKİNA A.Ş. çalışanlarına duyurusudur.

Corona (Korona) Virüsü Hakkında:
Corona virüsü genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve orta derecede üst solunum
yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir. Corona (Korona) virüsünün bulguları arasında
burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, bazen baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş
görülebilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler risk gurubundadır. Riskli kişiler diğer virüsle
bulaşan hastalıklarda olduğu gibi ileri yaş grubu, gebeler, çocuklar, kanser hastaları, kronik
hastalığı olan bireylerdir.

Corona Virüsünden korunma ve bireyde alınacak önlemler:
Korunmada öncelikle bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekmektedir. Bağışıklık sistemini
düşürmemek için alınabilecek genel önlemler; sağlıklı beslenme, kaliteli uyku (en az 7-8 saat),
stresten uzak durma, egzersiz yapmak ve kişisel hijyen devamlılığının
sağlanması olarak sıralanabilir. Bu bağlamda en vazgeçilmez olan el hijyenidir. Eller sıklıkla
yıkanmalıdır. Dışardan eve, ofise, kapalı ortama girildiğinde eller yıkanmalıdır. El yıkanmadan
ağıza, buruna, gözlere, yiyeceklere ve kişilerle temas (tokalaşma) yapılmamalıdır. Tuvalet
öncesi ve sonrasında ellerin yıkanması yine çok önemli bir gerekliliktir.
Besin hijyeninde özellikle çiğ sebze (örneğin salatalık, marul, domates) ve meyvelerin
hazırlanmasında ve tüketilmesinde eller mutlaka yıkanmalıdır. El yıkama süresi en az 20

saniye ya da 20’ye kadar sayarak yapılmalıdır. El yıkamada parmak araları, diğer elin
parmaklarıyla ovularak yıkanmalıdır. El bileklerini de yıkamak son derece önemlidir. Sadece
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araştırmalarda belirtilmektedir. Korunmada diğer önemli bir önlem hasta kişilerle temasın
kesilmesidir.

Ev / ofis ortamında alınacak önlemler:
Damlacık yoluyla bulaşma olduğu için aynı zamanda kapalı ortam hava kirliliğini önlemek için
bulunulan ortam sıkça havalandırılmalıdır. Havanın soğuk olması nedeniyle çok sık açılmayan
pencereler kapalı ortam hava kirliliğini artırmaktadır. Dolayısıyla özellikle evde sabah
kalktıktan sonra akşam yatmadan önce, ofiste sabah ve öğlen havalandırma yapılmalıdır.

Kaynakta (hasta kişiler) alınacak önlemler;
Hastalığa ait belirtiler başladığında en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak ve
sağlam kişilerle temasın kesilmesi son derece önemlidir.

Bu bağlamda; Covid-19 Virüsü tedbirleri kapsamında yönetim kurulumuz kararı ile Şirketimiz
bünyesinde çeşitli önlemler alınmıştır.
Alınan önlemler kapsamında;
1- Mass Makine Covid-19 Acil Eylem Planı, koordinatör, kontrol ve eylem
personellerinden oluşan Covid-19 Acil Durum Ekibi ve fabrikamızın içerisinde hızlı
aksiyon alabileceğimiz müdahale noktaları belirlenmiştir.
2- Mass Makine A.Ş. bünyesinde oluşturulmuş olan Covid-19 Pandemi Kurulu her sabah
toplantı yaparak tüm alınan önlem ve tedbirleri takip etmekte, güncellemeler
yapmaktadır.
3- Firma doktorumuzdan, mavi yaka beyaz yaka bütün ekip arkadaşlarımıza; karşı karşıya
kaldığımız Covid-19 salgını hakkında bilimsel bilgilendirme ve korunma yolları konulu
eğitim aldırılmıştır.

4- Sıklıkla yapılan toplantılarda gerek İş Güvenliği Uzmanımız gerek Genel Müdürümüz
gerekse diğer bütün müdürlüklerimiz tarafından sosyal mesafe kuralları ve uyulması
gereken hijyen şartları hatırlatılmakta olup, uymayan arkadaşlarımıza sözlü-yazılı
uyarılar yapılmaktadır.
5- Firma sabit telefon hattından, çalışanlarımıza günde birkaç kez “ellerini sık yıkama”,
“sosyal mesafeye uyma” gibi hatırlatıcı uyarı SMS leri ve uzmanların yayınladığı
doğruluğu kesinleşen bilgileri iletim mesajları gönderilmektedir.

6- Tüm personellerimizin fabrikaya girişlerinde ateş ölçümü yapılmaktadır. Şartları uygun
görülmeyen personel içeriye alınmayacaktır.
7- Fabrika giriş noktalarında Hijyen paspası adı verilen, çalışanların ayakkabı temizliğini
sağlayıp firma içerisini güvenli bölge haline getirmek üzere tasarlanmış dezenfektanlı
paspaslar bulunmaktadır.

8- Tüm ziyaretlerin (tedarikçi, firma ziyaretleri vb.) zorunlu olmadığı taktirde ertelenmiş
ve olası ziyaretlerde gerekli güvenlik önlemlerini alarak (dezenfekte işlemi yapılması,
maske kullandırılması, ateş ölçümü yapılması) kabulü kararlaştırılmıştır.
9- Herhangi bir zorunlu sebep ile firmaya girmesi gereken yabancı misafirlerimiz, 6.
Madde de belirtilen gereklilikleri sağladığı takdirde, idari bekleme alanında görüşmeyi
yapacağı ekip arkadaşımızı beklemektedir. Ziyaretçilerin, birim içerisine alınması
yasaklanmıştır.
10- Personel Servis Araçları, detaylı temizlik yaptırılmış ve tüm araçlara (binek araçlar
dahil) gün aşırı düzenli olarak dezenfekte işlemi yapılmaktadır.

11- Personel Servisleri, yayınlanan genelge ile paralel olarak kapasitesinin yarısı personeli
taşıyacak şekilde düzenlenmiş ve personellerin belirli aralıklar ile oturumu
sağlanmıştır.

12- Fabrikanın tüm insan teması bulunan noktalarına, Yönetim binası da dahil olmak
üzere, sıklıkla ve yoğun olarak kullanılan tuvalet lavabolar, soyunma odaları,

yemekhaneler, vb alanlar, yoğun kullanımın ardından dezenfekte edilmektedir. Gün
aşırı dezenfekte işlemi yapılmaktadır.

13- Fabrikanın çeşitli noktalarına, üzerinde uyarı afişleri bulunan toplamda 16 adet
dezenfektan istasyonu kurulmuştur.

14- Fabrikamız tüm personeli, 2 vardiya dönüşümlü olacak ( 08:00 – 18:00/ 14:00 – 00:00 )
şekilde çalışma planı hazırlanmış olup bu sayede ortak kullanım (servis, yemekhane
soyunma odası vb.) alanlarında soysal mesafeyi koruma hedeflenerek uygulamaya
geçilmiştir.
15- Yemek molalarında, mavi yaka personelimiz 4 gruba ayrılmış olup her masada 1 kişi
oturacak şekilde düzenlenmiştir. Kişilerin isimleri masalar üzerinde yazılı olacaktır ve
15 dk lık periyodlar halinde yemek süresi planlanacaktır. (isimler yemekhane kapısına,
ve belirli yerlere asılmıştır).

16- Yemek molalarında, beyaz yaka personel 3 gruba ayrılmış olup (1 grup 6 kişi) her
masada 1 kişi oturacak şekilde düzenlenmiştir. (Isimler yemekhane kapısına ve belirli
yerlere asılmıştır).

17- Tüm Fabrika genelinde tek kullanımlık ürün (köpük yemek tabildotu, çatal-kaşık,
karton bardak) düzenlemesine geçilmiştir.

18- Sosyal alan (bilardo, langırt salonu) ve mescitlerimiz geçici olarak kullanıma
kapatılmıştır.

19- Personel servislerinin, personellerin biniş noktası ve fabrika arası hiçbir yerde
duraklama yapmadan fabrikaya ulaşımı sağlanmaktadır.

20- Firma çalışanlarımızdan, hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan ekip arkadaşlarımıza
izin verilmiştir.
21- Günlük maske dağıtımı yapılıyor olup, maskesi olmayan kimse servislere
alınmamaktadır.

22- Minimum kişi ile çalışma prensibi benimsenmiş olup, işlerini evden de idare
edebilecek ekip arkadaşlarımıza evlerinde çalışmalarına izin verilmiştir.

23- Personel yemekhanesinde bulunan TV ünitesinde güncel gelişmeler, alınan önlem ve
tedbirler, uyarıcı videolar yayınlanmaya başlamıştır.

24- Genel karantina kurallarına uymayan; ev-iş / iş-ev güzergahı dışında çeşitli illere ve
kalabalık alanlara seyahat eden çalışanlarımız minimum 14 gün süresince firmadan
uzaklaştırılmıştır ve uzaklaştırılacaktır. Bu süre zarfında yine ev karantinası kurallarına
uyulmadığı tespit edilen arkadaşlarımız için çalışma arkadaşlarının hayatını riske atma
gerekçesiyle disiplin kurulu toplanacak olup, kurul kararına göre hareket edilecektir.

Tüm çalışanlarımızın bilgisine önemle duyurulur.

Yaşanılan bu zor günleri en kısa zamanda birlikte aşmayı diliyor, bu salgının
ciddiyetini farkında olarak, bütün çalışanlarımızdan gerek iş yerinde gerek evlerinde
bütün önlemlerini almalarını önemle rica ediyoruz.

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yönetimi

