
İş güvenliği uzmanımız ile görüşmeler yapılarak pandemi risk
değerlendirmesi tamamlanmış, acil durum eylem planı
belgelerimiz hazırlanmıştır.

Originn ekibi olarak hekim onaylı bulaşıcı hastalık ve kişisel hijyen
eğitimlerimizi tamamlamış bulunmaktayız.

Tüm ortak alanlarımızda fiziksel mesafe standartlarına göre kişi
sayıları tespit edilerek afişler ile ilan edilmiş, bekleme ve oturma
düzenleri işaretlenmiştir.

Pandemide önemli rol oynayan temas ve yakın temas
kavramlarına göre ekip yerleşimleri planlanıp hem Originn ekibi
hem de Ahali için olası bir vaka durumunda atacağımız adımlar ile
ilgili temel senaryo çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ortak alanlarda maske takmak zorunludur ve binaya maskesiz
girişin yasak olduğunu bildirmek isteriz.

Binaya girişlerde ateş ölçümü yapılmakta, HES kodu
sorgulanmakta ve kayıt tutulmaktadır. Ateş ölçümleri 37.5 ve üzeri
olan ve/veya HES kodu riskli gözüken misafirlerimiz binaya
alınmamaktadır.

Toplantı odalarının kapasiteleri Sağlık Bakanlığı Çalışma Rehberi
tarafından belirtilen standartlara göre güncellenmiştir. Toplantı
alanları rezervasyonları arasında 1 saat bırakılarak her
kullanımdan sonra temizlik ve havalandırma işlemi yapılmaktadır.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs(COVID-19) ile mücadele
ettiğimiz bu günlerde, çalışanlarımızın, üyelerimizin ve paydaşlarımızın sağlığı
en büyük önceliğimiz. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın duyuru ve
yönergeleri doğrultusunda prosedürleri yakından takip ediyor, önlemlerimizi
sizinle paylaşıyoruz.
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Toplantı Salonu / Etkinlik Alanı ve Açık Ofis kullanımlarında tüm
katılımcıların iletişim bilgileri (telefon, e-posta ve adresleri) kayıt
altına alınacaktır. Herhangi bir katılımcının pozitif çıkması
durumunda, ayrıntıların halk sağlığı yetkilileri ile paylaşılacağı
açıkça belirtilecek, eğer bunu kabul etmezlerse, etkinliğe veya
toplantıya katılımları engellenecektir.

Ortak mutfakta ortak kullanıma açık olarak sadece plastik çatal ve
kaşık, tek kullanımlık tuz ve karabibere yer verilecektir.

FoodLab alanımızda çatal, bıçak, kaşık için tek kullanımlık
kraft/kağıt kaplar kullanılacak olup, yağ, sirke, sos, ekmek gibi
ortak temasa açık ürünler şefimiz tarafından servis edilecektir.

Kullanılmış maske ve eldivenlerin doğru şekilde imha edilmesi için
Originn’in çeşitli yerlerine çöp kovaları konumlandırılmıştır, burada
birikecek atıklar, gerektiği şekilde imha edilecektir.

Toplantılar boyunca ikramlar geri dönüştürülebilir malzemeden
üretilmiş kullan at tabak ve bardaklarla tek kişilik porsiyonlar
şeklinde sunulacaktır.

Ortak kullanımda yer alan sebil, çay makinesi, mikrodalga fırın,
bulaşık makinesi, buzdolabı gibi temasın fazla olabileceği eşyalar
gün içinde sıklıkla dezenfekte edilmektedir. Bu eşyaları
kullanmadan önce ellerin dezenfekte edilmesi konusunda
ekibimiz ve üyelerimiz bilgilendirilmiştir.

Ortak alanlarımızda dezenfeksiyon noktaları bulunmaktadır, gün
içinde sık sık ellerin dezenfekte edilmesi konusunda ekibimiz ve
üyelerimiz bilgilendirilmiştir.


