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Mektup ve paket lojistiğinde enfeksiyona karşı korunma
Posta lojistiği ve kurye, ekspres ve posta hizmetleri için bilgiler

İyi bir el hijyeni ve gerekli görülen 1,5 m asgari mesafe, bir enfeksiyona karşı en iyi korumadır. Mesafeyi
korumak, posta lojistiği ve KEP (Kurye, Ekspres ve Paket hizmetleri) alanındaki çalışanlar için her zaman
mümkün değildir. Çalışanlara bilgiler, donanımlar ve enfeksiyona karşı korunmak için zamansal kaynaklar tahsis etmek ve üzerinde anlaşmaya varılan önlemlerin yerine getirildiğine dikkat etmek daha da büyük önem taşımaktadır.protecţia împotriva infectării şi acordarea de atenţie în implementarea măsurilor
stabilite.

Mektup ve paket tebligatı
Tebligat elemanlarınızı, aşağıdaki
anlaşmalara vararak koruyun
• hem çalışma öncesi ve sonrası
sabit lokasyonlarda hem de müşterilerin yakınında, diğer kişilerle
aralarında 1,5 m asgari mesafe koruyacaklar
• temassız alternatifler kullanın veya

icabında alıcının manuel tarayıcı
onaylamasından geçici olarak vazgeçin.

• el hijyenine dikkat edin ve bunun

için icabında tahsis edilen bidonları su ve sıvı sabun, icabında ayrıca el dezenfektan ile birlikte elleri
iyice yıkamak için kullanın.

• tıbbi örneklerin tebligatında taşı-

nacak olan ürünleri veya örnekleri
mümkün olduğunca muayenehane
alanlarının dışında teslim alacaklar ya da teslim edecekler

Gerçekler sayfası

Şube işletmesi

Mektup ve paket lojistiğinde sabit alan

• veznelerde ve tezgâhlarda koruyu-

• Mesafe ve hijyen kurallarına uyul-

Personelinizi korumak için,
cu camlar veya folyolar kullanabilirsiniz. Böylelikle iş yerinde nefes
yoluyla (örn. öksürme) bulaşma
riski azaltılır

• olası enfeksiyon mikropları ile oda

havasındaki yüklenmeyi düşük
tutmak için müşteri sayısını kısıtlayın.

• örn. işaretlemeler veya bariyer

bantları ile bekleme alanlarında
yeterli mesafe sağlayın

• nakitsiz ödemeyi zorlayın

Düzenli olarak havalandırma
hijyen için önemlidir ve hava kalitesini artırmaktadır: Oda havasında
bulunan muhtemel mikroplar, küçük
damlacıklar bu şekilde azaltılır.

duğuna dikkat edin. Bu, aynı zamanda trafik yolları, merdivenler,
asansörler, kantinler ve görüşmeler için de geçerlidir. Yeterli mesafenin mümkün olmadığı yerlerde
tıbbi yüz maskeleri tahsis etmelisiniz ve bunların takıldığına dikkat
etmelisiniz. Bu ayrıca aynı anda
birden fazla kişinin çalıştığı ve
çalışan başına 10 m²’den daha az
alan tahsis edildiği odalar için de
geçerlidir.
Bekleme sıralarını
önlemek için kantinlerde yemek
dağıtımını yeniden organize edin.
Kantin acil durumda kapatılmalıdır.

• Kişiye özel kullanılmayan çalışma

malzemeleri, devir öncesi temizlenmelidir. Temizleme işlemi tarif
edilmelidir ve çalışanlara bildirilmelidir.
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Birlikte kullanılan araçlar
virüslere karşı nasıl korunabilir?
Araç başı sabit ekipler, kullanıcı
grubunu kısıtlayabilir. Farklı çalışanlar tarafından değişimli olarak
kullanılan araçlar, devir öncesinde
aşağıdaki şekilde temizlenmelidir:
• Kumanda elemanlarının, kolların

ve diğer yüzeylerin yağ çözücü bir
ev deterjanı ile iyice temizlendiğine dikkat edin. Mevcut ise deterjana veya sabunlu suya batırılmış
tek kullanımlık bezler idealdir,
bunlar sonrasında bertaraf edilebilir. Alternatif olarak kimyasal dezenfektanlar da kullanılabilir – ancak yukarıda belirtilen deterjanlara
nazaran ilave bir fayda sözü veremezler. Dezenfektanlar en azından sınırlı bir virüsit etkiye sahip
olmalıdır.

• Şoförlerin kendi veya onlara şah-

sen tahsis edilen ve kullanım sonrası 60° C’de çamaşır makinesinde yıkanan havluları, çarşafları ve
battaniyeleri kullanmaları da standart hale getirilmelidir. Ardından
ütülemek, dezenfeksiyona katkıda
bulunmaktadır.

Araç, başkaları tarafından devralınmadan önce şoför kabini de ayrıca
yeteri kadar havalandırılmalıdır.

Çalışanların hastalanmaları durumunda
Ateş, öksürme ve nefes darlığı gibi
belirtiler gösteren çalışanlar, işletme alanından derhal ayrılmalıdır ve
evde kalmalıdır. Bu kişiler en hızlı
şekilde – ilk önce telefon üzerinden
– yapılacaklar konusunda tedavi uygulayan bir hekime başvurmalıdır.

< 1.5 m

Mesafeyi
koruyun!

Maske
takın!

Tel.: +49 40 3980-0
Faks: +49 49 3980-1999
E-posta: praevention@bg-verkehr.de

Paketler ve mektuplarla
temas
Bugüne kadar, posta gönderileri
ile temastan dolayı bir enfeksiyonun meydana geldiği görülmemiştir.
Yine de, özellikle ellerin yıkanması
sırasında, genel hijyen kurallarına
uymak önemlidir.

Talimatların güncel olarak
verilmesi gerekli midir?
Rutin talimatlar, ayrı bir zamana ertelenebilir. Yeni çalışma alanlarındaki faaliyetler ve yeni çalışanlar
için güvenliğe ilişkin talimatlar verilmelidir ve buna pandemiye dayalı
kurallar ve önlemler de dâhildir. Burada da mesafe ve hijyen kuralları
dikkate alınmalıdır.

Kısa sorular
Şirketler, enfeksiyona karşı korunmaya
ilişkin hangi tavsiyelere uymalıdır? BG Verkehr’de sigortalı olanlar için de eyaletlerin
ve icabında belediyelerin şartları geçerlidir. Bunun dışında SARS-CoV-2 iş koruma
standardı, SARS-CoV-2 iş koruma kuralı ve
BMAS’nin SARS-CoV-2 iş koruma düzenlemesi ile bunların BG Verkehr tarafından
branşa özel olarak somutlaştırılmaları dikkate alınmalıdır. İşletme hekimleri ve iş güvenliği uzmanları, iş gününüz süresince yetkili
irtibatlarınızdır.

BG Verkehr güncel bilgiler
Branşa özel kurallar ve Notlar:
www.bg-verkehr.de/coronavirus

Genel koruyucu önlemler

1.5 – 2 m

BG Verkehr
Geschäftsbereich Prävention
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
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Düzenli olarak
havalandırın!

Ellerinizi
iyice yıkayın!
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