
 
 

 

  

 HABER GLOBAL’DE ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 

12 Aralık 2020 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 
(Koronavirüs) virüsü Ülkemizde ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde görülmüş ve Şirketimiz en başından beri 
çalışan sağlığına öncelik vererek tüm önemlerini en üst safhada almış ve almaya devam etmektedir. Bu 
kapsamda Şirketimizin almış olduğu tedbirlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir; 

 
➢ Öncelikle 10.02.2020 tarihinde Şirket işyeri hekiminin koronavirüs kapsamında çalışanlar için hazırladığı 

bilgilendirme ve tedbirler içeriğindeki yazısı İnsan Kaynakları tarafından tüm çalışanlara kurumsal mail 
yoluyla gönderilmiştir. İdari işler, İnsan Kaynakları, çalışanları ve birimleri yapılanlar, alınan önlemler ve 
yenilikler hakkında sürekli olarak yazılı, sözlü ve talep üzerine bilgilendirmeye devam etmektedirler.  
 

➢ Şirketimiz İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yetkili makamların tavsiye ve talimatları 
doğrultusunda, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurtdışı seyahati yapılmaması, 
yapıldı ise de yurda dönüşten sonra 14 günlük karantinaya uyulması konusunda kurumsal bilgilendirme 
maili gönderilmiştir. Bu itibarla çalışanların seyahatleri önemle takip edilmiş/edilmeye devam 
edilmektedir. Kamu makamlarının aldığı kararlar kapsamında 10 Haziran 2020’den itibaren bazı ülkelere 
yurt dışı seyahat yasağı kalkmış olsa dahi iş amaçlı bir yurt dışı seyahati gerçekleşmemiştir.  
 

➢ Şirketimiz İdari İşler departmanı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Mart Pazar günü 
itibariyle bütün ofisler ve açık alanlar, lavabo, çay ocağı, koridor gibi ortak alanlar, stüdyo düzenli olarak 
dezenfekte edilmektedir. Kullanılan dezenfektanlar Sağlık Bakanlığı onaylıdır.  
 

➢ Şirketimiz İdari İşler Departmanı tarafından; yemekhane oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uygun 
olarak; birer sıra boş bırakılarak oturulması ve yemek için sıra oluştururken sosyal mesafenin (en az 1 
metre) korunması hususlarının dikkate alınması doğrultusunda tüm çalışanlar bilgilendirilmiştir. Öğlen 
yemeği saati bir saat uzatılarak kalabalık oluşmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca plastik ve poşetli çatal 
kaşık bıçak kullanımına geçilmiş, masa üzerinde ortak kullanılan malzemeler ve cam bardaklar kaldırılmış, 
bunun yerine plastik muadilleri kullanılmaya başlanmış, sürahi vb ortak kullanım eşyaları kaldırılmıştır.  
 

➢ Personel servislerinin ve ulaştırma araçlarının dezenfektasyonu için de gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
Konu ile ilgili çalışanların da kişisel önlem alması için Şirkette birçok noktaya (giriş, asansör kapılarının 
yanı, lavaboların çıkışı, katlardaki danışma masaları, stüdyo, reji başta olmak üzere birçok nokta) 
koruyucu dezenfektanlar konulmuş, bu el dezenfektanlarının kullanımının önemli olduğu tüm personele 
iletilmiştir. 
 



 
 

 

  

➢ Alınan önlemler kapsamında, personel servislerinin güzergâh genişletilerek, tüm çalışanlar ev 
adreslerinden alınarak iş adresine getirilmekte, mesai bitiminde tüm çalışanlar aynı şekilde evlerine 
bırakılmakta, işe geliş gidişlerde, otobüs, minibüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçları 
kullanılmamaktadır.  
 

➢ Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların işyeri 
hekimine/hastaneye yönlendirilmektedir. 

 
➢ Şirketimize gelen kişisel kargoların bir süre durdurulması kararı alınmış ve bu konuda çalışanları 

bilgilendirme maili atılmıştır. 
 

➢ Şirket içerisinde görünür bölgelere virüsten korunma yöntemleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan 
14 KURAL bildirisi asılmış olup uygulanması takip edilmektedir.  
 

➢ Şirket çalışanlarına, binaya gelmek zorunda olan misafirlere, düzenli şekilde, ücretsiz maske dağıtımı 
yapılmakta, maske takma zorunluluğu her fırsatta vurgulanmakta ve uygulanmaktadır. İşbu zorunluluğa 
uymayan çalışanlara yaptırım uygulanacağı düzenleme konusudur. 
 

➢ Sosyal mesafe kuralı hakkında yapılan uyarıları dikkate alan Şirketimiz, çalışanların dönüşümlü olarak işe 
gelmeleri konusunda çalışmalar yapmış ve 19 Mart 2020 tarihi itibariyle uygulamaya koymuştur. Bu 
itibarla Şirket içerisinde kalabalık oluşmasının önlenmesi amaçlanmış, kurumsal iletişim, sosyal media 
içerik yönetimi, web habercileri, reklam, hukuk, insan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem, program 
müdürlüğü gibi faaliyetleri evden çalışmaya uygun birimler hakkında evden çalışma, uzaktan çalışma, 
part time model, nöbet usulü ofis çalışması gibi esnek çalışma modelleri uygulanmış, bunun gerekli teknik 
ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. Aynı şekilde kronik rahatsızlığı, sağlık durumu gerekli kılan çalışanların 
raporlu olması veya evden çalışması sağlanmıştır. 
 

➢ Yayınlar teknik imkanlar elverdiği ölçüde uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilmiş, stüdyo konukları 
hakkında da yayın öncesi- sonrası sosyal mesafe, maske, hijyen kuralları uygulanmıştır. Yayın esnasında 
sosyal mesafe sağlanmak koşuluyla maskesiz katılıma izin verilmiştir. Haber için işyeri dışında olan 
muhabir, kameraman, şoför ve ilgili diğer tüm çalışanların korunması amacıyla gerek Sağlık Bakanlığı 
yönergeleri gerekse Şirketimizin kurumsal tedbir standartları uygulanmış, araçla geliş gidişleri, maske 
kullanımı, mesafe ve hijyen kuralları tatbik edilmiş, haberin açık hava veya kapalı mekânda olmasına göre 
somut durumun ve mekânın gerektirdiği tüm tedbirler alınmış ve uygulanmıştır.  
 

➢ Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için ALO 184 Koronavirüs Danışma 
Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmektedir. Bu bağlamda durumu test 



 
 

 

  

yapılmasını gerektiren çalışanlar ve yetkililer en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmiş, sağlık taraması 
test ücretleri doğmuşsa Şirketimiz tarafından karşılanmıştır.  
 

➢ Şirketimiz haber kuruluşu sorumluluğu ve ciddiyeti ile sokağa çıkma yasağı günleri dahil her durumda 
7/24 kesintisiz yayıncılık yapmış, öncelikle çalışanlarını şartlar muvacehesinde korumak suretiyle, 
kamuoyunun olağanüstü dönemlerde çok daha artan bilgi alma ihtiyacını karşılamak için çalışmış ve 
çalışmaya devam etmektedir.  

 
➢ T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi 

doğrultusunda Şirketimiz tarafından Covid-19 Sorumlusu olarak ise, İdari İşler Müdürü İlgin TAŞDEMİR 
ve İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet BARIŞ görevlendirilmiştir. Şirketimizden ve yetkililerimizden merak 
edilen hususlarla ilgili her türlü bilgiyi almak ve iletişime geçmek mümkün olup kamuoyunun bilgisine 
sunarız.  
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