Kovid19 Güncellemesi

Kazım Orbay sokak, Orta Mahalle
Soğanlık Kartal İstanbul 11/B
mail@motokuryem.com.tr
7/24 İletişim
(+90) 543 748 61 61
Mesai Saatleri İletişim
(0216) 309 40 00

Kovid-19 Tedbirli Kuryeler
Güncelleme Tarihi: 5 Nis 2022
Akıncı Kurye Hizmetleri iş arkadaşlarının, müşterilerinin ve bizimle çalışan motosikletli ve arabalı
kuryelerin güvenliği ve sağlığı son derece önemlidir.
Hükümet yönergeleri, Halk Sağlığı ve Dünya Sağlık
Örgütü ile uyumlu olarak, Akıncı Kurye Hizmetleri
İstanbul çapındaki tüm bölgelere ve ayrıca
işletmelere, tüketicilere sunduğumuz hizmetler için
kapsamlı risk değerlendirmelerini tamamlamıştır. Bu
risk değerlendirmeleri aracılığıyla Kovid-19 riskini ve
bulaşmasını yönetmek için bir dizi kontrol belirledik .

Kovid-19 Akıncı Kurye Teslimat
1. Depo tesisleri
2. Baskı üretim tesisleri
3. Ofis ortamları
4. Tedarikçiler tarafından yürütülen teslimat
süreçleri.
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Pandemi süresince tamamlanan risk değerlendirmelerinin bir sonucu olarak, Akıncı Kurye
Hizmetleri (makul olarak uygulanabilir olduğunda) aşağıdakileri içeren bir dizi kontrol uyguladı:
1. Tüm ofisimiz için resmi kılavuza uygun olarak geliştirilmiş temizlik, el yıkama ve hijyen
prosedürlerine sahibiz, depo ve üretim tesisleri.
2. İşyerinde 2m sosyal mesafeyi korumak için tüm makul adımları attık.
3. Sosyal mesafenin her zaman mümkün olmadığı durumlarda, herhangi bir alanda çalışan
iş arkadaşlarının sayısını, kademeli başlangıç zamanlarını, KKD ve tek yönlü yaya trafik
sistemlerini sınırlama dahil olmak üzere bulaşma riskini yönetmek için önlemler aldık.
4. Kilit işçi statüsüne sahip olmalarına rağmen, uzaktan yürütülebilecek bir işlevi olan iş
arkadaşları bunu yapmaya teşvik edilmiştir.
5. Sosyal mesafe ve hijyen standartlarına uyulmasını sağlamak için iş yerlerindeki tabelaları
artırdık.
6. Akıncı Kurye Meslektaşlarımız ve ziyaretçilerimiz için her konumunuzda yerinde sıcaklık
kontrolleri başlattık.
7. Bizimle çalışan meslektaşların ve Akıncı kuryelerin virüsün bulaşmasını kontrol etmek
için gereken önlemlerden tamamen haberdar olmalarını sağlamak için bilgi ve rehberlik
sağladık.
8. Müşterilerin ve bizim için teslimat yapan kuryelerin güvenliğini sağlamak için cihazsız ve
temassız teslimat sürecini hayata geçirdik. Bu, klinik olarak savunmasız olarak
sınıflandırılan müşteriler için 'eşik üzerinde' teslimat net kontrolleri içerir.
9. Tüm sahalarda yerel güvenliği ve şirket politikalarına ve Hükümet yönergelerine bağlılığı
yöneten atanmış bir Sorumlu Kişiyi görevlendirdik.
10. Gelişen Hükümet yönergeleri göz önüne alındığında bulaşma riskinin kontrol edilemediği
durumlarda, Akıncı kurye hizmetleri askıya alınmıştır.
11. Tüm Devlet rehberliğinin Akıncı Kurye Hizmetleri işinin tüm bölümlerinde uygulanmasını
sağlamak için bir Yönetici liderliğindeki dahili bir COVID-19 görev gücü oluşturduk; risk
değerlendirmesi ve süreçleri, hala ilgili olduklarından ve bunların uygulandığından emin
olmak için haftalık olarak gözden geçirilir (Uyum ekibi aracılığıyla izleme ve raporlama
dahil).

