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Değerli İş Ortaklarımız; 

 

Covid-19 salgını nedeni ile küresel bir sorun yaşanıyor. Devletimiz aldığı tedbirler ile süreci 

en az hasarla atlatmak üzere gayret gösteriyor. 

Biz de GEMA olarak, bu zorlu günlerde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik üretim ve 

hizmetlerimizi aksatmadan, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin sağlığı 

konusunda üzerimize düşen görevleri eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. Faaliyetlerimizi 

aksatmadan devam ettirebilmek, sizlere kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışanlarımızın 

sağlığını önceliğe alarak dönüşümlü evden çalışma ve üretim için dönüşümlü çalışma 

sistemine geçtik. 

Bugüne kadar gerek üretim tesislerimizde gerekse yönetim merkezimizde çalışanlarımızın 

sağlığını korumak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla birçok önemli aksiyonu hızla hayata 

geçirdik. Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının resmi olarak açıklanmasından önce önlemleri 

almaya başlayarak, kişisel koruyucu malzemelerin dağıtılması, dezenfektanların kullanımının 

yaygınlaştırılması ve üretim tesislerimizde ateş ölçümü gibi kararlarla, Covid-19 virüsüne 

karşı koruyucu aksiyonları hızla uygulamaya koyduk. Çalışanlarımızın yoğun olarak 

kullandıkları ortak alanların virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdik. Tüm iş 

yerlerimizde çalışanlarımız için sosyal mesafeyi gözeten bir çalışma düzeni sağlamak üzere 

yemekhane ve personel servisleri gibi ortak kullanım alanlarında yeni düzenlemelere gittik. 

Üretim tesislerimizdeki çalışan sayılarını üretim faaliyetlerimizi etkilemeyecek ancak çalışan 

sağlığını da koruyacak şekilde optimize etmeyi başardık. 

Her türlü geri bildirimin doğru planlama yapabilmemiz için kritik öneme sahip olduğu sıra dışı 

bir dönemden geçerken bu süreçte tedarik, üretim ve lojistiğe yönelik çalışmalar yaparak 

müşterilerimize verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz. 

Bu zorlu süreci hep birlikte dayanışma, anlayış ve işbirliği içinde atlatacağımıza inanıyor, 

sağlıklı günler diliyoruz. 

 

GEMA POLIMER, Istanbul 

GEMA ELEKTRO PLASTIK, Izmir 


