
Ekol Lojistik Koronavirüs (COVID-19)
Acil Durum Eylem Planı

Değerli Müşterilerimiz,

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (COVID-19) sebebiyle sınır kapılarında artan 
güvenlik tedbirleri, karantina, yasaklama gibi istisnai uygulamalar dolayısıyla 
operasyolarımızda bu dönem için aksamaların yaşanabileceğini üzülerek bildirmek 
isteriz. 

HHizmetlerimizin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için var gücümüzle çalışıyor, 
önlem amacıyla her yükleme/sipariş öncesi sizlerden teyit alarak planlama ve 
operasyon süreçlerimizi yönetmeye devam ediyoruz. Ancak her ne kadar önlem 
almaya çalışsak da, elimizde olmayan bu ve bunun gibi mücbir sebep teşkil edecek 
durumlar dolayısıyla yaşanacak olumsuzluklardan ve gecikmelerden Ekol olarak 
sorumlu olamayacağımızı hatırlatmak isteriz. 

Yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

SSaygılarımızla,
Ekol Lojistik
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Acil Durum Eylem Planı

İçerik: Aralık 2019̓da Çin̓de ortaya çıkan ve Avrupa ağırlıklı olmak üzere küresel ölçekle 
yayılım gösteren Koronavirüs̓ün Ekol Lojistik̓in karayolu ve intermodal taşımacılık 
operasyonlarını nasıl etkileyeceğine dair senaryoları ve aksiyon planlarını içermektedir.  

Kapsam: Ekol Lojistik çalışanları, müşterileri ve operasyona hizmet eden tüm tedarikçiler 
bu kapsam dahilindedir. 

Senaryolar: 
SSenaryo 1: İtalya Trieste Limanı̓nın yük trafiğine kapatılması durumunda Ro-Ro̓ların bir 
kısmının Fransa Sete Limanı̓na kaydırılması planlanmıştır. Sete Limanı sonrası taşımalar için 
Sete̓den Betembourg̓a tren planlanmıştır. Ro-Ro tedarikçimiz DFDS ile görüşülüp 3 
Ro-Ro̓nun Sete Limanı̓nda çalışacak şekilde planlanması talep edilecektir.  
Senaryo 2: İtalya Trieste Limanı̓nın ve Fransa Sete limanının yük trafiğine kapatılması ve 
Ro-Ro̓ların çalışmaması durumunda mevcut kapasitemizin tamamının kara güzergahına 
dönüştürülmesi planlanmıştır. 

EEk Önlemler: 
Şoförler: Ekol çatısı altında görev yapan tüm şoförler için uygulanan önlemler aşağıdaki 
gibidir; 

“Maske Kullanımı ve Koronavirüsten Korunmak için Yapılması Gerekenler” konulu 
bilgilendirmeler paylaşıldı, sıkça hatırlatmalar da yapılmaya devam ediliyor. 
Maske ve eldiven tedarik edildi ve kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 
YYurt dışında görev yapan, özellikle karantina alanında çalışmış şoförlerin Türkiye̓ye 
dönüşleri sağlanmaktadır. Gelen tüm şoförler de sağlık taramasından geçirilmektedir. 
Çekici ve dorse içlerinin dezenfektasyonu sağlanmaktadır. 

Türkiye Ofis/Tesis Çalışanları: 
Ekol Türkiye çatısı altında görev yapan ofis ve tesis çalışanları için uygulanan önlemler 
aşağıdaki gibidir; 

ÇÇalışma ortamlarında ve  ortak kullanılan, dokunulan alanların (kapı kolları, merdiven 
trabzanları, asansör düğmeleri vb.) dezenfeksiyon ve temizlik sıklığı artırıldı.
Ofis ve tesislerde el dezenfektanlarının sayısı artırıldı.
Çalışanları taşıyan servis araçlarında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
Tüm çalışanlara sahalarda, Koronavirüs toolbox eğitimleri verildi ve verilmeye devam 
ediyor. 
İİşyeri hekimlerimizin de periyodik olarak verdiği yasal sağlık eğitimlerinin devamında 
Koronavirüs başlığına da yer verildi.
Koronavirüs ile ilgili duyurular çıkıldı ve afişler depolarda bilgi panolarına asıldı.
Yurt dışına iş seyahatlerininin mecbur kalınmadıkça yapılmaması, zorunlu hallerde ise 
yönetici onayı ile planlaması gerektiği duyuruldu. 
Yurt dışı seyahati yapmak zorunda olan çalışanlar için Türkiye̓ye giriş yaptıkları tarihten 
itibaren 14 gün evden çalışma zorunluluğu getirildi. 
SSağlık birimlerinde, çalışan sağlık durumu takibinde bulaşıcı grip rahatsızlığı olan 
personellere istirahat verilmesi konusunda talimatlar verildi.
Gümrüklü depolarda maske ve eldiven temini yapıldı.

Virüsün Türkiye̓de yayılması halinde alınacak önlemler ise aşağıdaki gibidir; 

Tüm ofis çalışanlarının evden çalışacak şekilde mobil hale gelecektir. 
Sahada bulunması gereken çalışanlar nöbetleşerek çalışma yerlerine gelecektir.
Tüm yöneticiler nöbetleşerek ofis ve sahada destek amaçlı bulunacaklardır.

AAlternatif taşımacılık senaryolarımıza ve alınan ek önlemlere rağmen içinde bulunulan bu 
olağanüstü ortamda karşılaşılabilecek aksaklıklar ve gecikmeleri minimize etmek için tüm 
Ekol personeli olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğimizden emin 
olabilirsiniz. 
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