
 

Yeni Corona Virüs Önlemlerimiz 

 

Değerli Müşterilerimiz, 

 

Türev Danışmanlık olarak kurulduğumuz 1997 yılından bu güne müşterilerimiz 
yaptığımız işin merkezinde olmuştur. Yaşamsal çözümler üretmek mottosuyla 

hizmet verdiğimiz müşterilerimizin ve bu günlere birlikte geldiğimiz 

çalışanlarımızın sağlığı bizim için her zaman, her koşulda, her şeyden önce 
gelmiştir. 

Bu sebeple, son dönemde tüm dünyada tedirginlik yaratan yeni tip corona virüsle  
(COVID-19) ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 

Türev Danışmanlık olarak ofis ve ofis dışı çalışmalarımızda bu virüse karşı 

aldığımız önlemleri sizlere bizzat iletmek istiyorum. 

 

 “Ofislerimizi Dezenfekte Ediyoruz” 

 Çalışanlarımıza farkındalığı artırmak ve korunma yöntemleri hakkında 

bilgilendirmeler yapıyoruz. 

 Koruyucu maske ve dezenfektanları hazır bulunduruyoruz. 

 Ofislerimizi sıklığı artırılmış şekilde dezenfeksiyon işlemine tabii 

tutuyoruz. 

 

“Danışmanlık Projelerinde Saha Çalışmalarımızda ve 

Seyahatlerimizde Çok Dikkat Ediyoruz” 

 Şirket içi ve dışındaki faaliyetlerimizde tokalaşmadan selamlaşmaya 

özen gösteriyoruz. 

 Yurt içi seyahatlerimizde koruyucu maske, dezenfektan kullanıyor ve el 

hijyenine ekstra özen gösteriyoruz. 

 Yakın çalışmalarda önlem olarak aradaki mesafenin güvenli mesafede 

olmasına dikkat ediyoruz. 

 Tüm danışmanlarımızı saha çalışmalarında alınması gereken önlemler ve 

uygulanması gereken prosedürler hakkında sürekli bilgilendiriyoruz. 

 

“Sınıf Eğitimlerinde Koruyucu Tedbirler Alıyoruz” 

 Oturma düzeninde iki katılımcı arasının en az 1 metre olmasına özen 

gösteriyoruz. 

 Eğitim esnasında kullanılmak üzere her katılımcıya koruyucu maske, tek 

kullanımlık eldiven ve hijyenik mendilden oluşan koruma kitini 

veriyoruz. 

 Eğitim salonlarını her mola da havalandırıyoruz. Günlük eğitimlerde öğle 
arası dâhil 4 mola veriyoruz. 

 Katılımcıların eğitim esnasında dahil oldukları yakın temaslı uygulama 
ve oyunları risk geçene kadar eğitim içeriklerinden çıkardık. 

 Sözleşmesi yapılmış kuruma özel eğitimlerde risk geçene kadar talep 
eden müşterilerimize herhangi bir cezai yaptırım uygulamadan eğitim 

tarihini revize etme imkânı tanıyoruz. 

 Tüm eğitmenlerimiz eğitim boyunca alınması gereken önlemler ve 

uygulanması gereken prosedürler hakkında sürekli bilgilendiriyoruz. 



 
 Katılımcıları yurt dışı seyahatinden 14 gün önce ve gribal hastalığı 

olduğunda eğitime katılmaması için bilgilendiriyoruz. 

 

Uyguladığımız tüm önlemler bizlerin ve birlikte çalıştığımız tüm müşterilerimizin 

endişe duymasını engellemek ve virüsün olası yayılmasına engel olmak içindir. 

Yeni tip corona virüsü global olarak en kısa sürede kontrol altına alınması ve 
yaşanan tedirginliğin artık son bulması en büyük temennimiz. Bu sorunu hep 

birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz. 

Tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize sağlıklı günler diliyorum. 
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