Szanowni Klienci,
jak Państwo doskonale wiedzą każdego dnia przybywa nowych zakażeń, a epidemia przyspieszyła
– cała Polska jest teraz czerwoną strefą. W miarę jak rośnie liczba Polaków z pozytywnym wynikiem
testu, nasilają się też obawy i napięcia społeczne.
Obecna sytuacja wyjątkowo mocno wpływa na Państwa pracę, ponieważ regularnie pojawiają się
nowe regulacje i rozporządzenia dotyczące handlu detalicznego. Mam tu na myśli m.in. godziny dla
seniorów obowiązujące pomiędzy godz. 10-12 od poniedziałku do piątku, limity w sklepach, a także
przyjętą w czwartek przez sejm ustawę dotycząca nieprzestrzegania obowiązku zakrywania ust
i nosa, która pozwoli Państwu na nieobsługiwanie klientów bez maseczek lub przyłbic. Kolejny temat
to trwająca dyskusja dotycząca tymczasowego przywrócenia handlu w niedziele.
We wszystkich tych ważnych dla Państwa tematach, takich jak np. godziny dla seniorów, w których
odnotowujecie znaczące spadki zysku, zabieramy głos i współpracujemy z organizacjami takimi jak
Polska Izba Handlu, by reprezentować Państwa interesy przed polskim rządem.
Zjawiska, które wspólnie obserwujemy i eskalacja wirusa wywołuje w nas wszystkich niepewność co
do jutra, często też strach o zdrowie swoje i najbliższych. To naturalne. Jednak piszę do Państwa,
by zapewnić, że niezmiennie mogą Państwo liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Pracujemy na
zdwojonych obrotach, aby nasza współpraca przebiegała efektywnie i bez większych przeszkód.
Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury i dokładamy wszelkich starań, aby chronić zdrowie naszych
pracowników, a jednocześnie zapewnić pełne bezpieczeństwo realizowanego zaopatrzenia
i jakiegokolwiek kontaktu z Państwem.
Dziękuję, że są Państwo z nami i służą każdego dnia Polakom w swoich sklepach, dzięki czemu
wskazują oni Państwa placówki jako najbezpieczniejsze obecnie miejsca do robienia zakupów. Cieszę
się, że wspólnie możemy realizować naszą misję, zapewnienia Polakom żywności. Naszym
priorytetem jest ciągłość łańcucha dostaw i pewność, że mogą Państwo na nas liczyć, jako swojego
partnera.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7 niezależnie od rozwoju sytuacji. W dalszym ciągu
nieprzerwanie pracuje nasz Sztab ds. COVID-19, z którego wsparcia mogą państwo skorzystać
dzwoniąc na infolinię czynną 7 dni w tygodniu przez całą dobę (+48 507 001 070) lub pisząc na:
informacje.koronawirus@eurocash.pl (w godzinach 8:00 – 22:00).
Jesteśmy z Państwem od 25 lat, żeby Państwa wspierać – dlatego szczególnie w tych trudnych
czasach, proszę pamiętać o tym, że zawsze mogą Państwo zwrócić się do nas. Jesteśmy dla Was.
Uważajcie na siebie i swoich bliskich – życzę Państwu zdrowia i wszystkiego, co najlepsze.
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