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Alkemi olarak firmamızda, enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak; enfeksiyonun yayılmasını
önlemek, azaltmak ve böylece pandeminin erken dönemlerinde enfekte olacak kişi sayısını ve pandemi
nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmayı,
Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve
çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları
belirlemeyi,
Covid-19 ve Pandemik (Bulaşıcı) Hastalıklara karşı oluşabilecek acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en
aza indirmeyi ve acil duruma kontrollü bir şekilde müdahale edilmesini sağlamayı,
Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almayı,
İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı
sağlayacak gerekli düzenlemeleri sağlamayı,
Covid-19 ve Pandemik (Bulaşıcı) Hastalıklara Kaynağa yönelik, bulaşma yoluna yönelik, sağlam kişiye yönelik
korunma ve kontrol önlemlerini arttırmayı ve kontrolümüz altında tutmayı.
Alkemi‘de Pandemi ile birlikte mevcut kronik rahatsızlıklar üzerine eklenen salgına bağlı hasta artışındaki
gelişmeyi takip ederek, kontrol altında tutmayı,
Pandemiyle ilgili olarak firmamızın yükümlülüğü; eğitim, önleme, imkanları sağlama konusunda bunları organize
etmeyi, çalışanlara koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili önemini eğitimlerle bilinçlendirmeyi,
Alkemi’de, vakanın bildirimi sonrasında kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya
temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerini almayı,
Firmamızda hastalığın ciddiyetinin farkındalığının artırılması ve bu sayede çekinmeden karantinaya girerek
hastalığın erken döneminde bu tedavi imkanından yararlanabileceğinin bilinçlendirilmeyi,
Çalışma alanımız içeresine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm
çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamayı,
Tehlikelerimizi tespit etmek ve tespit edilen riskleri değerlendirmek en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için
kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi,
Yürürlükteki COVİD 19 ile ilgili yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getirmeyi
Firmamızda COVİD 19 ile ilgili gerekliliklerin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen sürekli
iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi üst yönetim olarak devamlı
iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
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