X
документ,
регистриран от

ДО
E-mail: signal@helpbook.info
СИГНАЛЕН КОД: SN:444553NX-NC
НА НАШ: № 96-00-734/19.03 2020 г.

Относно: Неспазване на въведените противоепидемични мерки в хипермаркет
„Кауфланд“ в ж.к.“Дружба“, гр. София.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …,

По повод препратен ни от Министерството на здравеопазването Ваш сигнал
заведен под горния номер, касаещ струпване на много хора в хипермаркети „Кауфланд“
в ж.к.“Овча купел“ и ж.к. „Бъкстон“, гр. София, Ви уведомявам:
С писма №№ 25-544/25.03.2020 г. и 25-544(1)/25.03.2020 г., фирма Кауфланд
България ЕООД енд КО КД ни уведомява за всички предприети и въведени
противоепидемични мерки в обектите си, както следва:
Във всеки един хипермаркет е въведен пропускателен режим, като се осъществява
пряка връзка между дежурен управител и охранител (на входа). Създадена е организация
на работа и екипи, които работят на максимален капацитет с цел избягването на
струпването на хора на щандовете. Охранителите на магазина съдействат за спазването
на това изискване. Въведена е маркировка на подовата настилка пред главния вход на
всички хипермаркети и при касите, която да препоръчва на клиентите какво е
безопасното разстояние, на което трябва да стоят един от друг.

Не се допускат на работа служители, които имат прояви на остри заразни
заболявания – въведен е и контрол с термометър.
Всички контактни повърхности и предмети, които обикновено се използват от
клиенти и служители (колички, везни, дръжки на врати и т.н.), както и общите
пространства (тоалетни, травелатори и т.н.) се дезинфекцират няколкократно и това се
отразява в протокол. Проверка за изпълнението на дезинфекцията се извършва от
дежурен управител. На всяка каса и зона „Информация“ са поставени плексигласови
бариери разделящи клиенти от служители. На всички служители се предоставят
ръкавици за еднократна употреба, гел дезинфектант, витамини.
Аварийни изходи се отварят за проветряване за период от един-два часа, като се
заграждат с лента и охрана.
Количките за пазаруване се хигиенизират ежедневно, като часовете на
дезинфекция се отразяват в протокол.
Във връзка с извънредната ситуация е проведен извънреден инструктаж на
всички служители, теми касаещи епидемиологичната обстановка в страната,
предприети мерки във връзка с риска, ограниченията за дистанция и струпване на хора,
мерки за индивидуална защита, лична хигиена и дезинфекция.

С уважение,
Д-Р ХРИСТИНА КОТЛАРСКА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОЗ
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