Zorunlu öz beyan
Siz de bir COVID-19 (Koronavirüs) risk grubuna giriyor musunuz? Lütfen aşağıdaki sorulara
“EVET” veya “HAYIR” yanıtı veriniz.
EVET
Son 14 gün içerisinde COVID-19 (Koronavirus) risk bölgesinde bulundunuz mu (ulusal)?

2

Son 14 gün içerisinde COVID-19 (Koronavirus) risk bölgesinde bulundunuz mu (uluslararası)?

1

Geçtiğimiz 14 gün içerisinde orada bulunan kişilerle temasınız oldu mu?

2

Geçtiğimiz 14 gün içerisinde, tespit edilmiş Koronavirüs enfeksiyonu olan kişilerle
temasınız oldu mu?

1

Sizde gribe benzer semptomlar (ateş, öksürük, nefes darlığı) var mı?

1

HAYIR

1 Bu sorulardan bir tanesine EVET cevabı verdiğiniz takdirde, sizden en fazla 2 gün önce yapılmış bir negatif

Covid-19 test sonucu hakkında belge istemek zorundayız. Testin, riskli bölgeden dönüş veya temas sonrasında
gerçekleştirilmiş olması gerekir! Aksi takdirde size giriş izni veremeyiz ve ayrıca alanı derhal terk etmenizi rica
etmek zorundayız!
2 Bu sorulardan birisine EVET cevabı vermek zorundaysanız firma alanında bulunduğunuz esnada sizden bir
FFP2 maskesi takmanızı ve de gerekli azami mesafayi tutmanızı ve ayrıca çalışanlarla irtibatı en aza indirmenizi
talep etmek zorundayız.
Lütfen aşağıdaki bilgileri büyük harfler ile tamamlayınız:
Soyadı, adı
Plaka
Nakliye Firması (firma kaşesi)

İşbu belge ile, yukarıdaki soruların tümünü okuduğumu, anladığımı ve gerçeğe uygun cevapladığımı onaylıyorum.
SCHÄFER Werke Grubunun sahasına düzenli aralıklarla mal teslim ediyor/mal teslim alıyorum ve bunun için “sürekli geçiş belgesine”
ihtiyacım var. Yukarıdaki sorulara vereceğim cevaplarda bir değişiklik olduğu zaman derhal bilgi vereceğimi taahhüt ediyorum!

(Tarih)		

İmza

ÖNEMLİ: Lütfen kayıt sırasında ilgili dokümanı doldurulmuş ve imzalı şekilde getiriniz ve işletme sahasına araç ile giriş
yapmadan ÖNCE işletmenin güvenliğine/güvenlik personeline talep edilmeksizin ibraz ediniz!
Yukarıdaki sorulardan birisine “Evet” cevabı verdiğiniz ya da beyanı eksik doldurduğunuz takdirde derhal koruma/karantina tedbirleri veya
araçla giriş yasağı koyma hakkımız saklıdır. Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
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Koronavirüs’ün aşırı derecede yayılması, özellikle de çalışma arkadaşlarımıza karşı tedbir alma zorunluluğu sebebiyle, bir
enfeksiyon riskini mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmaya gayret ediyoruz. Bu sebeple de işletme sahasına ARAÇLA
GİRİŞ YAPMADAN önce aşağıdaki hususların teyit edilmesi gerekmektedir:

