Değerli Müşterimiz,
Çin’in Wuhan kentinde başlayıp, Dünyamızın dört bir yanını saran COVID-19
virüsü ile hayatımızın bir çok bölümünde, özellikle de iş hayatımızda bir çok şey
değişti. Gerek sosyal, gerek ekonomik , gerek psikolojik olarak artık hepimiz
hayata farklı bakıyoruz. Bu dönemde, ülkelerin sınırlarının bir anlamı kalmadı,
farklı ülkelerde olsakta sıkıntımız ortaktı. Ve biz ailemiz için ( müşterilerimiz,
müşterilerimizin çalışanları ve aileleri, tedarikçilerimiz ve aileleri ve tabi ki şirket
çalışanlarımız ve aileleri ) hep sağlıklı olmalarını diledik. Umuyoruz ki, bu süreci
hep birlikte sağlıkla atlatacağız.
FAH-LER A.Ş . olarak ürünlerimizin hiç birinde Çin veya Uzak Doğu menşeili
hammadde vb. kullanılmamaktadır. Tüm ürünlerimiz İstanbul fabrikamızda
üretilmektedir.
Fabrikamız, tehlikeli atık kapsamında olmayıp , insan sağlığına ve çevreye zararlı
olabilecek her koşul önlenmiştir. Geri dönüşüm oranımızı da en üst seviye de
tutarak, Çevre dostu üretim politikamızı sürdürmekteyiz.
FAH-LER A.Ş. olarak bu dönemde sizlere hizmet verebilmek ve üretimimizin
aksamaması adına bir çok önlemler aldık. Ve COVID-19 ile mücadele de %100
başarı sağlayarak, üretimimize devam ettik. Sizleri bu konu hakkında
bilgilendirmek istedik;
• Ülkemizde , virüs vakaları gözükmeden hemen önce şirket çalışanlarımız
ve ailelerini bu konuda bilgilendirerek , COVID-19 korunma kurallarına
uymalarını sağladık.
• Üretimimizde zaten var olan işçi sağlığı ve güvenlik önlemlerimizi en üst
seviyeye çıkardık.
✓ Fabrika girişlerinde ve gün içinde ateş ölçer kullandık,
✓ Fabrika genelinde dezenfekte işlemlerimizi sıklaştırdık,

✓ Eldiven, maske , koruyucu kıyafet ve dezenfektan kullanımını arttırdık,
✓ Üretim hatlarımızda oturma düzenini daha da mesafeli olarak
düzenledik,

✓ Çalışanlarımızın mola ve yemek saatlerini tekrar düzenleyerek, aynı
anda yemek yiyen kişi sayısını azaltarak sosyal mesafeyi korumalarını
sağladık,

✓ Yemekhane de kullanılan tüm malzemeleri tek kullanımlık olarak
değiştirdik,

✓ Çalışan soyunma odalarında sosyal mesafe kuralını uyguladık,
✓ Servis araçlarımızda dezenfekte ve sosyal mesafe kurallarının
uyulmasını sağlayarak, kişi sayısını azalttık,

✓ Fabrikamıza , dışarıdan gelen (kargo vb. ) kişilerin çalışanlarımızla
temasını önledik,

✓ Dışarıdan gelen tüm kargoları dezenfekte ettik,
• Tüm tedarikçilerimizle, COVID-19 ile mücadele de ortak çalışma yaptık.
FAH-LER A.Ş . olarak , 51 senedir siz müşterilerimize en iyi şekilde hizmet
vermekteyiz. Ürünlerimizi üretirken, çalışanlarımızın, çevremizin ve Dünyamızın
sağlığını korumaya özen gösteriyoruz.
Tedarikçiniz olarak sizleri önemsiyor ve sağlıklı olmanızı diliyoruz. Sizlerden
ricamız, bu kötü olayların Dünyamızda tekrar yaşanmaması adına, çalışan, çevre
ve Dünya sağlığına uygun üretim yapan firmaları, tedarikçiniz olarak tercih
etmenizdir.
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