En son bilgilere
buradan ulaşabilirsiniz!
Mart 2020
Sayın İş Ortağımız,
Yeni Korona Virüsü’nün Çin ve Asya’nın ötesine yayılmaya devam ettiği şu günlerde, diğer bir
çok sektördeki süreçler ve tedarik zincirleri gibi, DB Schenker Arkas’ın işletme süreçleri ve
küresel tedarik zincirleri de bu gelişmeden kısmen etkilenmeye başlamıştır. Bu zor durum
karşısında siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi
yaptığımızı ve bu durumun süreçler üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmeye çalıştığımızı
bildirmek isteriz.
DB Schenker Arkas olarak en önemli önceliğimiz virüs geçişini önlemek, bununla birlikte de iş
gücü kaybından kaçınarak, işletme süreçlerimizi devam ettirmek olacaktır.
Bu olağanüstü koşullar altında aşağıdaki ilkeleri uyguluyoruz:

ALINAN ÖNLEMLER, ÇALIŞANLAR VE
MÜŞTERİLERİN KORUNMASI
Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en önemli önceliğimiz olmaya devam
etmektedir.
Bölgelerimiz de ve genel merkezimizde hijyen kurallarının doğru uygulanması hakkında bilgi
veriyor ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronavirüs’ün yayılmasının engellenmesi için verdiği son
tavsiyeleri paylaşıyoruz.
DB Schenker Arkas olarak ayrıca ticari faaliyetlerimizde meydana gelebilecek olası bir kesintinin
olumsuz etkisini azaltmaya yönelik belli yapıların derhal oluşturulmasına ilişkin süreçlerimizi de
tanımladık. DB Schenker Arkas çalışanları sadece zorunlu olan iş seyahatlerine çıkabilmektedir.
Virüsten etkilenen bir yere yaptığı iş seyahatinden dönen çalışanlar, geldikten sonra 14 gün
boyunca evlerinde karantina altına alınmaktadır.
Yerel kurallar daha da kısıtlayıcı olursa, DB Schenker Arkas bu kurallar çerçevesinde harket
edecektir. Alt tedarikçilerimize de, müşterilerimize mal teslim ederken ya da müşterilerimizden
mal teslim alırken uymaları gereken hijyen tedbirleri hakkında talimat verilmiştir.
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İŞLETME GÜVENLİĞİNİ VE İŞİN
DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK
Ofislerimizden herhangi birinde Korona virüs vakası tespit edilmesi halinde en yakın ofisimiz
üzerinden çalışmaların her zamanki gibi sürdürülmesi sağlanacaktır.

İŞLERİN, EVİMİZDEN HER ZAMANKİ
GİBİ SÜRDÜRÜLMESİ
Kısa bir süre içerisinde evde yaratılacak olan ofislerden çalışmaya geçmek için gereken tüm
hazırlıkları yaptık, gerekli kaynakları ve altyapıyı oluşturduk. Üstün IT çözümlerimiz sayesinde,
operasyonlarımızı hiç bir kısıtlama olmadan devamını sağlayacak durumunda olduğumuzu
bildirmek isteriz.
İçinde bulunduğumuz durum hızla değişirken sizleri de gelişmelerden haberdar etmeye devam
edeceğiz. Korona virüsünün, tüm dünyadaki lojistik süreçler üzerindeki etkisi hakkında sizleri
sürekli bilgilendirmeye devam edebilmek için sürekli güncellenen web sitemize bu bağlantıdan
ulaşabilirsiniz.
Her zamandaki gibi bize ihtiyacınız olduğunuz her anda yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz.
Genel ticari ilişkiniz ya da şu anda işlem gören bir sevkiyatınız hakkında sorularınız olması
halinde DB Schenker Arkas’daki temsilciniz ile irtibata geçmekten çekinmeyiz.
Saygılarımızla,
DB Schenker Arkas
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