
     

 

Nisan 29, 2020

 

 

 

 

Ortac, Coronavirus (Covid -19) salgın sürecine yöneli olarak; çalışanları, müşterileri ve temas halindeki kişileri korumak için
tüm önlemleri almaya kararlıdır. Yönetim ekibimiz, süreci dünya çapında hassas ve dikkatli bir şekilde izliyor ve tehlikeli
durumlardan kaçınmak için tüm önlemleri almaktadır. Bu felaket koşullarında sabır ve anlayışınız için tüm insanlara
teşekkür eder, Ortac'ın olumsuz sorunlarda bile tedarik zincirinin sürekliliğini sağlayacağını ve Ortac tarafından atılacak
tüm adımlarla yükseltmeyi lütfen unutmamanızı rica ederim.
 

Pandemi Hazırlığı ve Reaksiyonu
COVID-19 salgınının yayılmasını önleyerek kendinden izolasyon için gerekli olan her türlü önlemi alıyoruz ve güvenli
çalışma ortamını koruyoruz. Ortac uzaktan çalışma olanakları uygumakta, maskeden anti-hijyenik jele kadar tüm sağlık
ekipmanlarını sağlamakta, işyeri giriş kısıtlamalarının Covid-19'un mevcut tırmanışı için endişelenirken zorunlu
kılmaktadır. İhracat Satış ekibi daha önce planlanan iş seyahatini durdurdu ve daha fazla telefon ve web uygulaması
görüntülü görüşme iletişimi tercih etmektedir. Ortac olarak, seyahat kısıtlamalarına ilişkin karar sadece Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından beyan edilen İtalya, İspanya, ABD, İran, Fransa, İngiltere gibi daha fazla etkilenen yerleri değil,
aynı zamanda şu anda tüm ülkelere seyahatleri iptal ettik.
 

Kısıtlamalar
Covid-19 salgını şüphesini önlemek için bile, herhangi bir Covid-19 sabrının herhangi bir semptomla karşılaşan veya
Covid-19'un bir belirtisi görülen herhangi bir kişiyle tespit edildiği veya temasa geçtiği potansiyel tehlikeli bir yerde
bulunan bir kişi bile Ortac iş merkezine sitesine girişine izin verilmeyecektir.  Planlanan tüm toplantılar uzaktan
olmak kaydıyla yeniden planlanmalı ve telefon veya video iletişim yöntemlerine başvurulmalıdır. Tüm iletişim
önlemleri ve işle ilgili önlemler profesyonel bir şekilde ve daha önemlisi bilinçli bir yaklaşımla idrak edilmelidir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bildirildiği üzere yurt dışından geldikten 14 gün süre boyunca tecrit
edilmemiş ve karantinaya alınmamış hiçbir kişinin Ortac iş merkezine girmesine kesinlikle izin verilmeyecektir.
 

Çalışanlar için alınan önlemler
Her şeyden önce, sağlık ve güvenlik Ortac'ta daha önemli bir konudur, bu nedenle zorlu süreci yerel önlemlerde de
izlemekte, tüm hükümet önlemlerini, virüse karşı alınan önlemleri yerine getirmekteyiz. Bu nedenle, tüm önlemleri
yasal olarak aldığımızdan, virüsün etkisini azaltmak için gereklilikler kapsamında, çalışanlardan ziyaretçilere gelen
tüm insanlar, tedbir ve önlemlerin tüm yükümlülüklerini bilinçli bir şekilde; el yıkama, uygun bir maske takmak ve
sosyal mesafeyi korumak gibi prosedürleri düzenli bir şekilde tam olarak yerine getirmelidir.
 

Tedarik Zinciri
Ortac hızlı bir şekilde tüm müşteriler ile teslimat durumu ve üretim bilgileri konusunda temasa geçilmesi gerektiğini
belirtir. Şu anda bilgi sahibi olmak ve Ortac üretim tesisinin üretim birimini durmasını engellemek için tüm gerekli
önlemleri aldığından emin olmak adına şu anda tüm iş ortaklarımızla iletişim halinde oluyoruz. Ortac, virüsten
gerçekten etkilenen bölgelere yapılacak teslimatları kesintiye uğratmamak amacıyla, gelişmeleri kontrol ederek ve
herhangi bir aksaklığı engelleyerek teslimat sürecini yönetmektedir. Virüsle mücadele ederken, kesintileri ve
kayıpları en aza indirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
 

Ortac, dünya çapındaki iş operasyonlarımız bağlamında yen bilgilerle sizi güncel tutmaya devam edecektir.
 

Sağlıklı ve güvenli günler.
 

Sertac Ortac
Genel Müdür 
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