
İyi Çalışanlar Ülkesi’nden
mesajınız var!

Sevgili Üyelerimiz,

Workinton olarak içinde bulunduğumuz dönemde önceliğimiz sizlerin sağlığı.

Pandemi sürecinin başından itibaren sağlıklı, güvenli ve verimli çalışmaya 

devam edebilmeniz için  yayınlanan prosedürleri  yakından takip 

ediyor ve hızla uygulamaya alıyoruz.

Bu kapsamda aldığımız tüm önlemler sonucunda Workinton sizler için 

her zaman pandemi koşullarına uygun, güvenli, verimli ve konforlu bir 

çalışma ortamı sağlıyor.

Yeni dönemde de hep birlikte verimli ve iyi çalışmanızın bir parçası 

olmak için gerekli bilgilendirmeleri yapmaya ve önlemleri almaya 

devam edeceğiz. Aklınıza gelen tüm öneri ve görüşleri her zaman 

bizlerle paylaşmanızdan mutluluk duyarız.

Workinton’da çalışmak ve toplantı yapmak isteyen herkesin gönül 

rahatlığıyla gelmesi için Covid-19’ a yönelik aldığımız aksiyonları 

aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.



ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

+ İç İşleri Bakanlığı’nın 6 Eylül 2021 tarihli genelgesi kapsamında aşı olmayan
kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak 
bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu nedenle etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin 
çift aşılı, tek aşılı, Covid-19 geçirmiş veya 48 saat önce yapılmış negatif 
PCR testi sonucu talep edilmektedir.

+ Workinton ekibi olarak salgınla ilgili tüm güncel bilgiler takip edilmekte
ve ekiplerimize gereken eğitimler verilmektedir. Aynı zamanda tüm ekibin
maske kullanımı sağlanmaktadır.

+ İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin'deki tüm şubelerde düzenli olarak 
ULV cihazı ile dezenfekte işlemi yapılmaktadır.
 
+ Şube girişlerinde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılarak girişler
sağlanmaktadır. Yüksek ateşli olan kişiler sağlığınızı korumak amacıyla 
şubelere alınmamaktadır.

+ Şubelere giriş esnasında maske kullanımı ile ilgili yönlendirme ve gün 
içerisinde de çalışma alanlarında gerekli uyarılar yapılmaktadır.

+ Şubelerin girişlerinde, coworking alanlarında, toplantı odalarında
 dezenfektan standları bulunmaktadır.

+ Klimalarda dezenfektanlı filtreler kullanılmakta ve temiz hava akımı
sağlanmaktadır.

+ Maske ve eldivenlerin atılabilmesi için atık çöp kovaları kullanılmaktadır.

hijyen 



ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

+ Çalışma alanları ve toplantı odaları sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde
kişi sayıları azaltılarak hazırlanmaktadır.

+ Şubelerde Covid önlemlerini ve sosyal mesafe kurallarını içeren 
yönlendirmeler kullanılmaktadır.     

+ Toplantı odalarında bulunan masa, flipchart, televizyon, tahta kalemleri, silgi
gibi malzemeler toplantı öncesi ve sonrasında dezenfekte edilmektedir.

 +Hijyen kurallarına göre sık temas edilen asansör düğmeleri, çalışma 
masaları, sandalyeler, kapı kolları, yazıcılar, coffee break alanları iki saatlik  
periyotlarla dezenfekte edilmektedir.
 
+ Sağlığı korumak amacıyla telefon kulübeleri bu dönem için kapalıdır. 

+ Her gün sabah ve akşam tüm alanlar dezenfekte edilmektedir.

+ Kargolar dezenfekte edilmekte ve hijyen kurallarına uygun olarak
saklanmaktadır.

ikramlar 

+ Paketli ikramlar ve kapalı içme suları sağlığı korumak amacıyla
coffee break alanlarında bulunmaktadır.

+ Porselen kupaları yerine tek kullanımlık karton bardaklar kullanılmaktadır.

+ Mutfaklara hijyeni sağlamak adına Workinton ekibinden sadece belirlenen
 kişiler girmektedir.

çalışma alanları

 
sağlıklı ve güzel günlerde buluşmak üzere


