
Poznań, 31.03.2020 

 

Nowe zasady bezpieczeństwa i ograniczenia w związku z epidemią 
COVID-19 wprowadzone przez Rząd RP w dniu 31.03.2020r. 

1. Sklepy spożywcze, punkty usługowe, hurtownie (obowiązuje od 01.04.): 
 

- do każdego sklepu, a także do każdego lokalu usługowego czy hurtowni może wejść 
maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba kas (wszystkich, nie tylko tych czynnych) 
pomnożona x3. Przykład: jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu 
może przebywać 15 klientów.  W miarę możliwości prosimy o wyznaczenie pracownika do 
kontroli stanu liczbowego klientów w sklepie. 

- wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach (obowiązuje od 
02.04). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 31.03.2020, Dz.U. poz. 566, 
obowiązkiem sklepu/hurtowni jest zapewnienie rękawiczek lub płynu do dezynfekcji dla 
klientów. 
 
- w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy, punkty usługowe i hurtownie mogą przyjmować i 
obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach placówki 
usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób powyżej 65. roku życia. Weryfikacja 
wieku powinna bazować na oświadczeniu ustnym. 
 
- obowiązkowa dezynfekcja urządzeń dotykanych przez klientów m.in. stanowiska 
kasowego, terminali płatniczych (po każdym kliencie). 

2. Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (obowiązuje od 02.04.): 
 

- zasada ograniczająca liczbę pasażerów w stosunku do liczby dostępnych miejsc w 
pojazdach transportu publicznego została rozszerzona na pojazdy posiadające powyżej 9 
miejsc siedzących. Przewoźnik, w tym ten należący do transportu niepublicznego (np. 
wożący ludzi do pracy w zorganizowany sposób) musi zagwarantować, że połowa miejsc 
siedzących będzie pusta. Przykład: jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może 
jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób. 

3. Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.) 

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim 
pracownikom: 

- stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 
1,5 metra. 

- pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub mieć zapewniony dostęp do 
płynów dezynfekujących. 

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (infolinia dla Klientów hurtowni Eurocash Cash&Carry czynna od poniedziałku  
do piątku w godzinach 8.00-16.00   +48 61 333 22 20) lub mailowego na adres e-mail: informacje.koronawirus@eurocash.pl 

Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus,   |    infolinia: 800 190 590 

mailto:informacje.koronawirus@eurocash.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus

