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BMC Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri

Başta ofisler, personel servisleri, soyunma odaları ve yemekhane gibi ortak kullanım alanları olmak üzere risk
oluşturabilecek tüm alanlarda periyodik olarak ve talimatlara uygun şekilde denetimlerimizi yapıyor ve
herhangi bir sıkıntı tespit edilmesi halinde alınması gereken önlemleri ivedilikle yerine getiriyoruz. Bu süreçte
tüm gelişmelerle ilgili çalışanlarımızı rutin olarak bilgilendiriyor ve gerekli aksiyonları hep birlikte alıyoruz.
Ülkemizde Covid-19 vakasının ilk kez görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren İzmir yerleşkemiz başta olmak
üzere Sakarya, İstanbul ve Ankara yerleşkelerimizde ve ayrıca sahada çalışan ekiplerimiz için aldığımız üst düzey
önlemler sayesinde 3.500’ü bulan çalışan sayımızda pozitif vaka oranı %2 seviyesini geçmemiştir. Ayrıca tespit
edilen birçok vakanın fabrika dışında geçirdikleri zamanlarda bu hastalığı kaptıkları tespit edilerek ilgili
çalışanlarımızın tesislerimize gelmeden izolasyonları sağlanarak tedavi süreçleri hassasiyetle takip edilmiştir. 1
Haziran tarihinde normalleşme sürecine geçilmesine rağmen alınan sıkı tedbirler aynı hassasiyetle devam
ettirilmiş ve en küçük şüpheli durumda bile anlaşmalı olduğumuz tam teşekkülü sağlık kuruluşlarıyla birlikte
çalışanlarımızın sağlığı için gerekli tespit, izalasyon ve tedavi çalışmaları hızlı bir şekilde yapılmaya devam
etmiştir.
Şu ana kadar aldığımız tedbirler sayesinde başarı ile devam eden pandemi mücadelemiz sürecinde yoğun bakım
veya vefat ile sonuçlanan vakamızın olmaması en büyük mutluluğumuzdur.
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Tüm çalışanlarımızın sağlığının maksimum düzeyde korunması amacıyla üst yönetimimiz ve ilgili bölümlerin
yöneticileri ile birlikte kurmuş olduğumuz “Pandemi Koordinasyon Kurulu” önderliğinde çalışanlarımızın
evlerinden çıkıp servislere bindikleri andan mesai sonrasında yine evlerine ulaşana kadar ki tüm süreçlerde
gerekli tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde almaya devam ediyoruz.
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Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını sonucunda; gerek Türkiye
gerekse BMC olarak benzeri daha önce görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde tüm devlet
kurumlarımız ile iletişim halinde süreci yakından takip ederek salgın ile ilgili gerekli tüm tedbirleri ilk andan
itibaren aldık ve almaya da devam ediyoruz.

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SATIŞ - PAZARLAMA
Kemalpaşa Caddesi No: 288
Pınarbaşı, 35060 İzmir - Türkiye
Tel : +(90 232) 477 18 00
Faks : +(90 232) 477 18 77 (78-79)
E-posta : info@bmc.com.tr

FABRİKA
Kemalpaşa Caddesi No: 288
Pınarbaşı, 35060 İzmir - Türkiye
Tel : +(90 232) 477 18 00
Faks : +(90 232) 477 18 77 (78-79)
E-posta: info@bmc.com.tr

GENEL MERKEZ
Tekstilkent Caddesi Koza Plaza No:12
A Blok 4.Kat 34235 Esenler - İstanbul
Tel : +(90 212) 438 04 30
Faks : +(90 212) 438 04 35

www.bmc.com.tr

Kısa bir döneme kadar toplam tanı sayısı 10’un altında olmasına rağmen son günlerde yurt genelinde artan
vaka sayılarının da etkisiyle kurum içindeki vaka sayısında da artış gözlemlenmeye başlanmıştır. Bu nedenle
Pandemi Koordinasyon Kurulumuzun öncülüğünde çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliği için 25 Ağustos 2020
Salı günü itibariyle tedbiren İzmir Fabrikamızın bir hafta süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Tüm
çalışanlarımız fabrikamıza geri dönüşlerinde detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olup çıkacak sonuçlara
göre gerekli koruyucu ve önleyici planlamalar yapılmaya devam edecektir.

Yarım asrı geçen köklü geçmişimizle ve ülkemizin yerli ve milli üretim üssü olmanın sorumluluğuyla, hem
çalışanlarımıza hem de ülkemize karşı yükümlülüklerimizin farkındayız. Özellikle ülkemizin savunma
sanayindeki en büyük kara araçları üreticilerinden biri olarak ticari kaygılarında ötesinde ülkemizin güvenliği ve
menfaatleri için stratejik olarak üstlenmiş olduğumuz çok önemli projelerin aksatılmadan devam etmesinin de
büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Bu nedenle gerekli tüm tedbirleri alarak ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye
devam edeceğiz.
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Büyük BMC ailesi olarak bu zorlu sürecin milletimizin güç birliği, destek ve kararlılığıyla omuz omuza aşılacağına
yürekten inanıyor ve bu dönemi en kısa zamanda ülkemiz ekonomisi ve insanımızın sağlığı açısından en az
hasarla sona ermesini temenni ediyoruz.

Pandemi Süresince BMC tarafından alınan bazı tedbirler;

















FABRİKA ve ÜRETİM TESİSLERİ
Pandemi başlangıcında ilgili birimlerin yöneticileri ve üst yönetimimizin katılımıyla Pandemi Koordinasyon Kurulu
kurulmuş olup çalışan sağlığı için alınabilecek her türlü önlem değerlendirelerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır.
Çalışanlarımızın sosyal masafe kurallarına uygun şekilde işyerine giriş yapabilmesi için; giriş – çıkışlarda ve ortak
alanlarda sosyal mesafe kuralına dikkat çeken uyarıcı çizgi, şerit ve bant ile işaretlemeler yapılmıştır.
İşyeri girişlerinde görevli personel tarafından uzaktan ateş ölçer cihazı ile ve termal kamera ile ateş ölçümü
yapılmaktadır.
Maske dağıtımı yapılarak kapalı ya da açık tüm çalışma alanlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir.
Tüm üretim ve dinlenme alanları düzenli aralıklarla uygun şekilde dezenfekte edilmektedir.
Merkezi havalandırma sistemlerinin bakımı ve özel dezenfektasyonu yapılmaktadır.
Tüm ofisler günlük olarak detaylı şekilde dezenfekte edilmektedir.
Soyunma odaları günlük olarak dezenfekte edilmekte ve sürekli havalandırılmaktadır.
Soyunma odalarındaki yoğunluğun önlenmesi amacıyla ilave soyunma alanları hizmete alınmıştır.
Soyunma odalarında sosyal mesafenin gözetilmesi amacıyla vardiya ve paydos saatleri öne çekilmiş ayrıca
çalışanlarımız fasılalarla ve kontrollü olarak soyunma odalarına alınmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından koronavirüs konulu eğitimler verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği ekiplerince düzenli olarak sosyal izolasyona uyum denetimleri yapılmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği risk analizleri ve kontrol önlemleri mevcut şartlara göre düzenli aralıklarla
güncellenmektedir.
Üretim alanlarındaki panolara, ekranlara ve ortak alanlara farkındalığı artırmaya yönelik afişler ve posterler
asılmıştır.
Çalışanlarımızın almaları gereken kişisel tedbirler, şirket politikaları ve resmi kurum duyuruları düzenli
periyotlarda email, duyuru ve intranet ortamında paylaşılmaktadır.
Sosyal izalasyon kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Kısa Çalışma Modeli uygulanmış ayrıca uzaktan
(evden) çalışma modeline geçilmiştir.
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BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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Saygılarımızla







YEMEKHANELER
Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte sosyal mesafeyi korumak amacıyla İzmir ve Sakarya fabrikalarımızda
yemek üretimine ara verilerek kumanya dağıtımına geçilmiştir. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte
gerekli önlemler alınarak yemek üretimine tekrar başlanmıştır.
Yoğunluğunun azaltılabilmesi ve sosyal mesafenin korunması için yemekhaneye geliş saatleri bölüm/atölye
kırılımında yeniden belirlenerek seyreltilmiştir.
Yemek masalarının yerleşimi ve oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenmiştir.
Tabak, çatal-bıçak seti, tuz ve baharatlar tek kullanımlık olarak servis edilmektedir.






SERVİSLER ve HİZMET ARAÇLARI
Tüm personel servisleri günlük olarak dezenfekte edilmektedir.
Servise binen tüm çalışanlarımızın yolculuk boyunca maske takması mecburi tutulmuştur.
Tüm şirket araçları düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir.
Tüm araçlarda yedek maske, dezenfektan ve mendil bulundurulmaktadır.















TOPLANTI, ZİYARET VE TEDARİKÇİLER
BMC Dijital Akademi platformu hayata geçirilmiş ve tüm çalışanlarımıza COVID-19 bilgilendirme eğitimleri online
olarak sunulmuştur. Yeni işe başlayan çalışanlara oryantasyon eğitimleri online olarak verilmektedir.
Zorunlu haller dışında işyerlerimize ziyaretçi kabul edilmemektedir. İstisnai durumlarda, ziyaretçilerin vücut
sıcaklığı ölçümü, sağlık ve seyahat geçmiş kontrolü yapılarak ve maske kullandırılarak kabul edilmektedir.
Tedarikçilerimizden gelen konteynerler ve malzemeler virüs bulaştırma riskine karşı dezenfekte edildikten sonra
depoya alınmaktadır.
Fabrikalarımıza kişisel ve özel kargolar kabul edilmemektedir.
Görev gereği yurt içi ve yurtdışı seyahatlerde uçak kullanımına sınırlama getirilmiştir.
Yurtiçi ve yurtdışında yapılması planlanan geniş katılımlı etkinlik, organizasyon, toplantı ve ziyaretler iptal
edilmiştir.
Şirket içi veya şirket dışında toplantı yapılmasını gerektirecek durumlarda şirketlerimizde altyapısı hazır olan
online-video konferans ortamı kullanılmaktadır.
Periyodik olarak tüm çalışanlarımızın katılımıyla yapılan üst yönetim iletişim toplantıları online ortama
taşınmıştır.
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Sağlık açısından dezavantajlı durumda olan ve kronik hastalığı bulunan çalışanlara, idari izin verilmiştir.
Şüpheli vakalara PCR testi yapılması için özel bir hastane ile anlaşma sağlanmıştır. Pozitif vaka çıkması halinde
filyasyon çalışması yapılıp şüpheli kişiler karantinaya alınmaktadır.
Sakarya Tesislerimizde tüm çalışanlarımız İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Covid-19 testine tabi tutulmuş,
şüpheli vakalar ve bu çalışanlarımızla aynı ofis ve personel servisini kullanan çalışanlarımız 14 gün idari izinle
evlerine yönlendirilmiştir. Benzer çalışma İzmir Fabrikamız için de uygulanmaya başlanmıştır.
Pandemi süreci başlangıcı itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü ile etkin iletişim ve işbirliği içinde çalışılmıştır. Tüm
çalışanlarımızı kapsayan özel sağlık sigortasına Covid-19 vaka, tetkik ve tedavileri dahil edilmiştir.
Kısa çalışma modelinden normal çalışma düzenine geçerken çalışanlarımızın sağlığı için uygulamaya aldığımız
önlem ve kuralların yer aldığı “Yeni Normalde Çalışma Rehberi” kitapcığı hazırlanarak tüm çalışanları dağıtılmıştır.
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