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Çalışanlarımızın sağlığını koruyoruz
87.000 kişilik dünyanın dört bir yanındaki güçlü ekibimiz, bu krizde müşterilerimize yüksek
kalitede ürünlerin güvenli tedarikini sağlamak için 24 saat çalışmaktadır. Özellikle tarım
faaliyetlerimizde , köylerde satın alma yapanlar ve üretim tesislerimizde çalışanlar bu krizde
her gün ön cephede olanlardır. Özellikle bu zorlu dönemde işlerine bağlılıkları için onlara her
zaman son derece minnettarız.
İşgücümüzü koruma çabamızla tedbirli davranıyoruz ve global ajanslar tarafından
sağlanan talimatlar ve ulusal sağlık yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda tüm çalışma
sahalarımızda önlemleri artırmaya devam ediyoruz.
Çalışanlarımızın sağlığını ve refahını korumak, operasyonlarımız ve tedarik zincirlerimiz
üzerindeki etkileri azaltmak için tüm lokasyonlarımızda şu önlemleri aldık:

• Tüm lokasyonlarımıza girmeden önce sürücüler ve iş açısından kritik diğer ziyaretçiler için
ek hijyen önlemleri ve taramaları uyguluyoruz
• Zorunlu olmayan kritik ziyaretçilerin tesislerimize erişimini kısıtlandırdık
• Tesislerimizde ve ofislerimizde kademeli vardiya rotasyonları, sosyal mesafe
korumaları ve evden çalışma sistemine geçildi
• Hastalık belirtisi gösteren veya belirti gösteren biriyle doğrudan temasta olan
herhangi bir çalışanın çalışma alanlarımıza girmesi engelleniyor
• Tüm uluslararası seyahatleri iptal edildi ve zorunlu olmayan tüm yurt içi seyahatleri
sınırlandırıldı
• Tıbbi faturaların ödeniyor ve destek yardım hatları oluşturuldu

Üreticilerimizi ve toplumumuzu destekliyoruz
Olam’ın global ekipleri faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda ön cephede yer alıyor, yerel toplumun
karşılaştığı zorluklara karşı destek sağlamak için ortaklarımız ve devlet yetkililerimizle
birlikte çalışıyoruz.
• Faaliyet gösterdiğimiz sektörde hükümet ve sağlık yetkileri tarafından ulusal eğitim ve
bilinçlendirme çabalarını destekliyor, bilgi ve tavsiye edilen kılavuz paylaşımını
yapıyoruz
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• Mümkün olduğunca saha çalışanlarımız köy ziyaretlerini azaltmış ve toplulukları
gerçekler ve yanlış bilgiler hakkında bilinçlendiriliyor ve sosyal mesafenin
korunduğundan emin oluyor
• Teknolojimizi kullandık- Olam Direct ve AgriCentral platformlarımız üzerinden
kayıtlı üreticilerimize COVID-19 hakkında bilgi ve tavsiyelerde bulunuyoruz
• Tedarikçilerimize mümkün olan her yerde mobil uygulamalar üzerinden ödeme yapıyoruz
• Çalışan ve Şirket katkıları sayesinde, Singapur ve İspanya'daki Courage Fonu’na
ön cephede çalışanlara gıda paketleri yardımı için 1.2 milyon S $ bağış yaptık
• Altyapı ve lojistik ortak girişimimiz olan ARISE, Afrika'daki topluluklara 50 solunum
cihazı ; 24 termal kamera; 10.000 elektronik termometre; 500.000 eldiven;
230.000 dezenfektan jel ve 7 milyon maske dahil temel tıbbi ve sağlık bakım
ekipmanlarını tedarik etmiş ve dağıtmıştır.

İş sürekliliğini sağlıyoruz
Böylesine benzeri görülmemiş sürecin ortasında bile, gıdaya olan talep değişmiyor,
bu da global gıda ve tarımsal işletmesi olarak Olam'ı dünyadaki birçok şirketten daha iyi
konumda olmasına ve krizden daha az etkilenmesine neden oluyor. Bu süreçte iş
sürekliliği planlarımızı hazırlayarak ve şimdi global operasyonlarımızda bu planları
uygulayarak iyi hazırlandığımızı görüyoruz
• Talep hala güçlü. Ürün portföyümüz, temel gıda maddeleri (örneğin pirinç ve
tahıllar), baharat ve otlar kullanarak ev yemekleri, kuruyemişle sağlıklı
atıştırmalıklar, çikolata ve kahve gibi yiyecekler için tüketici talebindeki mevcut
artışları karşılamaktadır. Bu talebin devam edip etmeyeceğini veya bunun gıda
stoğu yapan kişilerin kısa vadeli bir etkisi olup olmadığını henüz belirlemedik.
• Üretim tesislerimiz şimdiye kadar pazarların çoğunda sorunsuz bir şekilde
çalışıyor. Hükümetlerin getirdiği sokağa çıkma yasakları ve belirli kısıtlamaların
olduğu ülkelerde, tesislerimiz temel gıda hizmeti sağlayan kuruluş olarak kabul
edildi ve muafiyetler verildi.
• İşimizi desteklemek için sermayeye erişimin sağlanması birincil odak
noktasıdır. Yeterli nakde sahip olmak, nakit akışlarımızı korumak ve tüm
finansman gereksinimlerimizi karşılamak için çok çalışıyoruz.
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