
İyi Çalışanlar Ülkesi Workinton’dan

mesajınız var!

İçinde bulunduğumuz dönemde önceliğimiz sizlerin sağlığı.

Ofislerimize dönmeye başladığımız bu günlerde sağlıklı, güvenli ve verimli çalışmaya devam
edebilmeniz için biz çalışmaya başladık ve sizlere sağlıklı bir çalışma alanı yaratabilmek için
gerekli düzenlemeleri ve hijyenik önlemleri tüm şubelerimizde tamamladık.

Bu kapsamda yayımlanan her yeni prosedürü de yakından takip ediyor ve hızla uygulamaya
alıyoruz.

Yeni dönemde hep birlikte verimli ve iyi çalışmanızın bir parçası olmak için her zaman buradayız.
Aklınıza gelen tüm öneri ve görüşleri de her zaman bizlerle paylaşmanızdan mutluluk duyarız.

Workinton’da çalışmak, toplantı yapmak isteyen herkesin gönül rahatlığıyla gelmesi için aldığımız
aksiyonları aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.
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GENEL | HİJYEN 
İyi Çalışanlar Ülkesi Workinton ekibi olarak salgınla ilgili tüm güncel
bilgileri takip ediyor ve ekiplerimize gereken eğitimleri veriyoruz.

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin'deki tüm şubelerimizde 15
günde 1 dezenfektanlı temizlik yapıyoruz.

Şubelerimizin Workinton ekibi tarafından günlük olarak temizliğini
yapıyoruz.

Şubelere giriş esnasında resepsiyonlarda ateş ölçümü yapılmakta ve
yüksek ateşli kişiler şubeye alınmamaktadır.

Workinton resepsiyonlarına, coworking alanlarına ve girişlere
dezenfektan stantları yerleştirdik.

İyi Çalışanlar Ülkesi Workinton çalışanları olarak maske, eldiven ve
siperlik kullanıyoruz ve belirli sürelerde değiştiriyoruz.

Şubelerimizin içerisindeki klimalara dezenfektanlı filtreler taktık.

Kullandığımız maske ve eldivenlerimizi atabilmek için kapalı çöp
kovalarını şubelerin içerisine yerleştirdik.
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GENEL | SOSYAL MESAFE

Şube içerisinde sosyal mesafeyi gösteren yönlendirme işaretlerini
hazırladık

Şubelerimizin girişlerine ve açık çalışma alanlarına önemli olan kuralları
ve almamız gereken bireysel önlemlerin yazılı olduğu bilgilendirmeleri
sizler için hazırladık.

Workinton şubelerine sizi ziyarete gelen misafirleriniz için bekleme
alanlarını hazırladık.
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ÇALIŞMA ALANLARI

Sizlerin sağlığı ve güvenliği için açık çalışma alanlarımızda ve toplantı
odalarımızda 3'te1 oranında kapasitelerimizi azalttık.

Sosyal mesafeye uygun çalışma alanlarını kolaylık olması açısından
yerlere yapıştırdığımız stickerlar'la görselleştirdik.

Sağlığınızı korumak amacıyla telefon kulübelerimizi bu dönem için
kapatıyoruz.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre Printing area bölgesini sizin
için yeniden oluşturduk.

Gün içerisinde temas ettiğimiz tüm yüzeyleri sabah ve akşam
dezenfekte ediyoruz.
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TOPLANTI ODALARI

Toplantı odalarımızın 3'te1 oranında kapasitesini düşürerek sosyal
mesafeye uygun olarak hazırlıyoruz.

Toplantı odalarının içerisinde bulunan tüm malzemeleri toplantı
öncesinden ve sonrasında dezenfekte ediyoruz.

Tüm toplantı odalarımızın içerisinde dezenfekten koyuyoruz.

İyi Çalışanlar Ülkesi Hijyen Kiti'ni verimli toplantıya başlamadan önce
kullanımınız için masalarınıza bırakıyoruz.
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İKRAMLAR

İyi Çalışanlar Ülkesi ekibi gün boyu çay ve kahve ihtiyacınız için 
Cafe'lerimizde sizi bekliyor..

Teması  azaltmak için kapalı içme sularını açık çalışma alanlarımıza sizin 
için bırakıyoruz.

Porselen kupalarımız yerine karton bardaklarımızı kullanıyoruz.

Şubelerimizin içerisindeki mutfaklara hijyeni sağlamak adına 
Workinton ekibinden sadece belirlenen ekip arkadaşlarımız giriyor.
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KARGO

Kargolarınızı dezenfekte ediyoruz ve hijyen kurallarına uygun olarak 
saklıyoruz.

+

HİJYEN KİTİ

Sizlere özel hazırladığımız Hijyen Kitleri resepsiyonlarda sizi bekliyor.+



İyi Çalışanlar Ülkesi olarak bu günleri hep 
birlikte atlatmak dileğiyle

Sevgilerimizle!


