COVID-19/Coronavirüs ile ilgili önemli bilgilendirme
Değerli İş Ortaklarımız,
Tüm dünya ve yakın zamanda ülkemizi derinden etkileyen ve küresel salgın olarak ilan edilen COVİD19 virüsü ile mücadele kapsamında FREŞA İÇECEK A.Ş. olarak ilk başından itibaren tüm gelişmeleri
yakından izliyoruz. Sağlık Bakanlığımız yetkilileri tarafından verilen bilgi, uyarı, sınırlama ve talimatları
takip ediyor ve hayata geçiriyoruz.
FREŞA olarak takım çalışmasına inanıyor, her zaman birinci önceliğimiz olan çalışanlarımız, aileleri ve
iş ortaklarımız ile birlikte hareket ediyor, sağlık ve güvenliğinin korunmasına yönelik tüm adımları
atıyoruz.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumda FREŞA olarak ilkelerimiz ve önceliklerimiz doğrultusunda
hareket ediyor, müşteri ve tüketicilerimizin ürün beklentilerini en hızlı ve etkili bir şekilde sağlama
taahhüdümüzü sürdürüyoruz.

Ekip arkadaşlarımıza karşı sorumluluğumuz,
Ülkemizdeki Sağlık Bakanlığının açıklamalarını dikkate alarak, salgının etkilerine karşı çalışanlarımızın
ve iş ortaklarımızın güvenliği için Acil Eylem Planımızda ve Risk analizimizde çeşitli koruyucu tedbirler
açıkladık ve uygulamaya geçirdik. Tedbirlerimizi sizlerle paylaşmak isteriz.
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Tüm çalışanlarımıza, COVID-19 hastalığı hakkında bilgilendirme ve alınacak önlemler
konusunda işyeri hekimlerimizce eğitim aldırdık.
Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin uyarılarını panolar, duyuru afişleri ve e-postalar
kanalıyla tüm çalışanlarımıza duyurduk.
Çalışanlarımızın korunması konusunda gerekli malzeme ve tedbirleri sağladık.
Kronik hastalıkları bulunanlar ile hamile çalışanlarımızı ivedi olarak idari iznine çıkardık.
İşyerlerimiz de Ateş Ölçer kontrolü uygulamasına geçerek 38 derece ve üstü yüksek ateş
kontrolüne başladık.(Çalışan personel, ziyaretçi, taşeron, şoför vs.)
Yemekhanelerimizde tek kullanımlık çatal ve kaşık, kapalı bardak su, kapalı salata bar ve
kapalı ekmek uygulaması başlatıldı.
Ofisler, yemekhaneler, soyunma odaları, lavabo ve tuvaletler ile personel servislerimiz de
dezenfektan ilaçlaması yapıldı ve salgın süresince düzenli periyodlarda ilaçlamaya devam
edilecektir.
İşyerlerimizde yemek saatleri ve soyunma odaları kullanımı yoğunluk oluşturmayacak
şekilde düzenlendi. Yemekhaneler de çapraz oturma düzeni oluşturuldu, mola saatlerinde
çalışanlarımızın toplu halde bir arada bulunmaması sağlandı.
İşyerlerimizde Parmak izi barkod okuması iptal edilerek kart okuma sistemi aktif hale
getirildi.
İşyeri girişleri, bekleme salonları, ofisler, yemekhane ve soyunma odaları ve tüm ortak
alan bölgelerine virüse etkili Alkol içeren dezenfektanlar ilave olarak konularak hijyen
önlemlerimiz arttırıldı.
Personellerimizin toplu taşıma araçları ile yurt içi ve dışı seyahat etmeleri durduruldu.
Tedarikçi, Müşteri ziyaretleri ve fabrika görüşmeleri zorunlu olmadıkça ertelendi.
Planlı veya Plansız İç ve dış tüm eğitimler ve eğitime katılımlar iptal edildi.
Sahadaki personellerimize ziyaretlerinde temaslı görüşmelerinden kaçınmaları ve
önerilen emniyet mesafesini korumaları hususunda bilgilendirme yapıldı.
Uzaktan yapılabilecek tüm işler için evden/uzaktan çalışma düzenlemelerine geçildi.
İş yoğunluğu olmayan tüm personeller izine çıkarıldı.

Müşterilerimize ve Tedarikçilerimize karşı sorumluluğumuz,
Üretimin devamlılığını, siparişlerin ulaştırılmasını sağlamak üzere önlemlerimizi aldık. Ülkemiz ve
halkımız adına müşterilerimize sunduğumuz tüm hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı en önemli ve
öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Müşterilerimizin taleplerine yönelik ürünleri yapmak,
tüketicilerin ihtiyaç duyduğu bu ürünleri sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için riski minimuma indirerek
işyerlerimizde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Saha ve üretim ekiplerimiz talepleri karşılamak üzere
planlı bir şekilde kesintisiz olarak çalışmaktadır. Envanter ve Kritik stok seviyelerini güncelledik.
Tedarikçiler ile çalışmalarımız online yürütüyoruz.
Sosyal Sorumluluğumuz,
İşlerimizde ve ilişkilerimizde adil, iyi niyet ve anlayış esastır. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile birlikte
toplumun ayrılmaz birer parçasıyız. Sağlıklı ürün tedarikinin sağlanmasının kritik bir önem kazandığı
bu dönemde tüm çalışanlarımız ile sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürüyoruz.
Güvenli ve Kaliteli ürün sorumluluğumuz,
Kaliteli ve güvenli ürünler sunma ilkemizden ödün vermeden Sağlık Bakanlığımızca belirtilen kuralları
rehber alarak işyerlerimizde hijyen ve temizlik uygulamalarımızı daha da güçlendirdik. Çalışanlarımızın
sağlığını koruyarak, son teknoloji ve iyi üretim uygulamaları ile müşterilerimize en sağlıklı, en lezzetli
ve en güvenli ürünler sunmak en önemli önceliğimiz olmayı sürdürüyor.

Konuyla ilgili tüm önlem ve planlarımızı Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun
kamuoyuyla paylaştığı tedbirlere paralel olarak sürekli güncellemeye devam edeceğiz."
Size ve çalışanlarınıza sağlıklı günler dileriz.
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