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Akaryakıt İstasyonlarımızda emniyeti nasıl koruyoruz?
Daha önce benzeri görülmemiş olan küresel COVID-19 salgınını tüm BP grubu dahilinde en iyi şekilde
yönetmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi bir numaralı önceliğimiz emniyet. Bu
sebeple istasyonlarımızın temizliği, çalışanlarımızın emniyette olmaları ve korunmaları için ek önlemler
almaktayız. Uyguladığımız önlemler dünya çapında değişiklik gösteriyor olsa da hepsinin ortak bir
amacı var - COVID-19'un yayılmasını engellemeye destek olmak.
Yerel ve ulusal halk sağlığı otoritelerinin önerileri doğrultusunda istasyonlarımızın gerektiği şekilde
süreçlere adaptasyonun sağlanması adına belirlediğimiz net kurallarımız bulunmaktadır. Bu çerçevede
müşterilerimiz ve çalışanlarımız arasındaki temas en aza indirilmekte, ödeme noktalarında koruyucu
ekranlar sağlanmakta ve istasyon içi düzenli ve sık sık dezenfeksiyon yapılmaktadır.
Sosyal mesafeyi koruma, el yıkamayı sıklaştırma ve kişisel hijyeni teşvik etmenin yanı sıra
istasyonlarımızda aldığımız aksiyonlara dair bazı örnekler şu şekilde:
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●
●
●
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Pompalarımız ve müşterilerin temas ettiği tüm ortak alanlarımız düzenli olarak dezenfekte
edilmektedir.
Tüm istasyonlarımızda el dezenfektanları bulunmaktadır.
Mümkün olan her yerde müşterilerimiz ve personelimiz arasında en az 1,5 metrelik güvenli bir
mesafe korunmaktadır.
Tüm çalışanlarımıza eldiven, maske ve önlük gibi uygun kişisel koruyucu ekipman tedarik
edilmektedir.
Para veya kredi kartı ile ödeme gerçekleştiren tüm personelimiz eldiven giymekte ve eldivenlerini
sık sık değiştirmektedir.
Müşterilerimizi mümkünse kredi kartlarıyla temassız ödeme yöntemiyle ödemelerini yapma
konusunda teşvik etmekteyiz.
Marketlerimizdeki müşteri sayısı toplam alanın 1 / 10'u ile sınırlandırılmıştır.
Tüm toplu tanıtım faaliyetlerimizi şu an için iptal etmiş bulunuyoruz.

Bu önlemlerimizin sadece BP tarafından işletilen istasyonlarımızda değil, yüksek standartlarda çalışma
düzenini korumak amacıyla BP tarafından işletilmeyen istasyonlarımızda da uygulanması için destek
sağlamaktayız.
Hepimiz için son derece zorlu zamanlardan geçiyoruz ancak sahada bulunan çalışanlarımız için bu
durum daha da zor. Bu dönemde de baskı altında yorulmadan çalışan operasyon ve market
ekiplerimizle birlikte sizlere kesintisiz hizmet etmeye devam etmekten gurur duyuyoruz.
Sürekli desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Emniyette ve sağlıklı kalın.

