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 Değerli DCS Ambalaj Çalışanları; 

Fabrikamızın çalışma koşullarının hijyen ve sağlık güvenliği açısından bazı bildirimlerde 
bulunmak istedik. Salgın sürecinde iş yeri hekimimizden yardım alabileceğinizi belirtmek 
isteriz.  

Tüm çalışanlarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sosyal mesafe, hijyen ve 
maske kullanımı ile ilgili sağlık güvenliği kurallarına uymalarını bekliyoruz. Bu kurallara 
ilk haftalarda istisnasız uyulması gerekecektir; ilerleyen dönemlerde ise gelişmeler takip 
edilerek kısıtlamalara esneklik getirilebilecektir. Göstereceğiniz hassasiyet için 
teşekkürler.  

Hepimizin sağlığı ve güvenliği için zorunlu olan bu kurallara hep birlikte uyum 
sağlamamız gerekmektedir. Yürütülen çalışmaları ve tüm çalışanlarımız için geçerli 
olacak uygulama, uyarı ve hatırlatmaları bu kılavuz kapsamında dikkatinize sunarız. 
Sağlık Bakanlığı yönergelerine ve hastalığın seyrine göre sık sık güncelleneceğini 
belirtmek isteriz.  

  



 
 

1. ) OFİSLERDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİ  
 

• Müşteri ziyaretleri uzun bir süre yasaklanmıştır.  

• Ortak alanlarda ve beraber çalışma ortamlarında tüm çalışanların ağız ve burun bölgesini 
kaplayacak şekilde maske takması zorunludur.  

• Tüm iletişimlerin ofislere gidilmeden telefon ya da e-mail üzerinden yapılmasına özen 
gösterilmelidir.  

• Ofislerde yapılan zorunlu görüşmeler en fazla 10 dakika tutulmalı, sosyal mesafe ve 
maske kurallarına uyulmalıdır. Ziyaretçi kişilerin mutlaka önceden ellerini dezenfekte 
etmeleri gerekmektedir.  

• Tüm çalışanların kişisel eşya ve ekipmanlarının dezenfeksiyonunu kendilerinin günlük 
olarak yapması beklenmektedir.  

• Ofisler sık sık havalandırılmalıdır.   
 
 

2. ) FABRİKAYA GİRİŞ 
• Görevlendirilen personel tarafından 

çalışanların ateşi ölçülecektir. Ateşi 
37 derecenin üzerinde olanlar kayıt 
altına alınacak, 15-20 dakika sonra 
ikinci ölçümde 37 derecenin üzerinde 
olması durumunda gerekli izolasyon 
önlemleri uygulanacak ve çalışanımız 
gerekli tetkik ve tedavi aşamalarından 
geçmek üzere bir sağlık kuruluşuna 
yönlendirilecektir.  

 

 

 

 • Günlük olarak maske dağıtılacak, 
dezenfektan sunulacaktır.  

• Üretimde maskeler burunu ve ağızı 
kapatacak şekilde kullanılması 
zorunludur.  

 
 
 
 



 
 

 

3. ) SOSYAL MESAFE  
 

• Kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durulması, tokalaşma, sarılma gibi yakın 
temaslardan kaçınılması önemlidir.  

• Üretimde personelin sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışması gerekmektedir.  

• Yemekhane, ofiste ve serviste sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde işaretlenmiş ve 
belirlenmiş alanları dikkate almak zorunludur. 
 

4. ) HİJYEN 
 
• Ofis ve üretim binası düzenli olarak ve uygun temizlik, dezenfeksiyon, havalandırma 

işlemleri yapılmaktadır.  

• Su sebilleri iki ayda bir bakımı yapılmaktadır.  

• Ofis girişine el dezenfektanları yerleştirilmiştir.  

• Klima sistemlerinin düzenli filtre bakımları yapılmaktadır.  

• Çamaşır suyu ile tuvaletlerin düzenli temizliği yapılmaktadır.  

• Her yüzeye farklı renkte bez kullanılmakta, gün sonunda bezler dezenfekte edilmektedir. 

• Ellerinizi üretime giriş kısmında an az 20 saniye boyunca sabunla yıkamalısınız.  
 

5. ) YEMEKHANE 
 

• Personel sayılı olarak sırayla yemek molasına çıkacaktır.  

• Yemekhane çalışanının önlük, maske ve eldiven kullanımı sağlanacaktır.  

• Çatal, kaşık, bıçak kullanımı sonrası dezenfekte edilecektir.  

• Çalışanlarımızdan yemekhanede 2 metre aralıkla sırada beklemesi, bu mesafede 
oturularak yemek yenilmesi, mümkünse belirlenecek saatte bir masada 1 kişi olarak 
şekilde yemek yenilmesi gerekmektedir.  

 
 


