
 
 

 

SUNEL TİCARET TÜRK A.Ş.  
COVID-19 ÖNLEMLERİ 

 
 
Bu yazıyla amacımız ilgili kişileri Covid-19 virüsüne karşı aldığımız önlemler ve acil durum aksiyon 
planımız hakkında bilgilendirmektir. 

 
1- Sunel Ticaret Türk A.Ş. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), diğer uluslararası sağlık örgütleri ve 
devlet kurumlarından gelen tüm bilgileri, virüsün etkilerini, yayılma durumunu ve alınacak 
önlemleri yakından takip etmektedir. 
 
2- Sunel tesislerine girişler tam kontrollü bir hijyen koridoru ile yapılır. 
 
3- Tüm çalışanların ateşleri tesise girmeden önce kızılötesi temassız termometrelerle ölçülür, 
çalışanlara herhangi bir solunum yolu sıkıntısının olup olmadığı sorulur, tıbbi maskeler verilir 
ve antiseptik el dezenfektanları ile dezenfeksiyon sağlanır. 
 
4- Ateşi 37,3 ° C'nin üzerinde olan veya ateş düşürücü ilaçlar kullanan çalışanlar izole araçlar 
veya ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşuna sevkedilir. 
 
5- Ziyaretçiler şirkete giriş esnasında bir 'Ziyaretçi Sağlığı Kontrol Listesi' doldurmaktadır. 
 
6- Son 14 gün içinde Çin, Kore, Bahreyn, Katar, Kuveyt, İtalya, Fransa, İspanya, Danimarka, 
İsviçre, İsveç, Norveç ve Avusturya'dan gelen herhangi biriyle temas halinde olan 
ziyaretçilerin, tesise girişlerinde sağlık raporu sorulmaktadır. 
 
7- Tesise giriş esnasında herkese Corona virüsünü önleme yöntemleri hakkında bilgi 
broşürleri dağıtılmaktadır. 
 
8- Sunel Ticaret Türk A.Ş. ofis alanlarında kullanılan el dezenfektanlarının sayısını arttırılmıştır. 
 
9- İşleme tesisinde ve ofislerinde, en çok elle temasın meydana gelebileceği noktalar alkol 
veya klor bazlı maddelerle silinerek sürekli sterilizasyon sağlanmaktadır. 
 
10- Çalışanlara el yıkama ve dezenfektan kullanımı konusunda ekstra eğitimler verilmiştir. 
 
11- Şirket doktorumuz koruyucu ve önleyici önlemler, Corona Virus ile ilgili semptomlarla 
karşılaşılması durumunda ne yapılması gerektiği konusunda çalışanlarımızı 
bilgilendirmektedir. 



 
 

 

 
12- Sunel Ticaret Türk A.Ş. çalışanlarının yurt dışına seyahatlerine kısıtlamalar getirmiştir ve 
yurt dışından dönen ve belirli bir süre için tesise giremeyecek çalışanlar için bazı yasaklar 
getirmiştir. 
 
13- Sunel Ticaret Türk A.Ş. günlük rutinlerinde dikkat edilmesi gereken konularla ilgili 
çalışanları ile iletişim kurmaktadır. 
 
14- Sunel Ticaret Türk A.Ş. seyahat gerektiren ve kesinlikle zorunlu olmayan toplantıları 
ertelemektedir. 
 
15- Sunel Ticaret Türk A.Ş. iş planlarının bir parçası olarak, mümkün olan durumlarda evden 
çalışma olanağını çalışanlarına sunmuştur. 
 
16- Sunel Ticaret Türk A.Ş.  acil durum komitesi oluşturulmuş ve aksiyon planları 
tanımlanmıştır. Acil durum komitesi üyelerine ait telefonları aşağıda bulabilirsiniz. 
 
17- Tedarikçilerimizden, çalışanlarının hijyenini ve dolayısıyla ürün güvenliğini sağlamak için 
mümkün olan tüm önlemleri almaları istenmiştir. 
 
18- Küresel ve yerel koşullar değiştikçe politikaları değerlendirmeye ve güncellemeye devam 
etmekteyiz. Herhangi bir değişiklik olması durumunda oluşabilecek tedarik zinciri 
aksaklıklarından müşterilerimizi haberdar edeceğiz. 
 
Saygılarımızla, 
 
*Acil durum telefon hatları; 

 
Yönetim- Kazım Gurel 
+90 532 246 99 76 
 
Yönetim-Serdar Büyüksaraç 
+90 532 785 49 69 
 
Satış- Esen Çetintaş 
+90 535 461 61 11 
 
Kalite– Neslihan Akın 
+90 530  820 0769 


