TÁJÉKOZTATÁS
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara higiéniai szabályok
Ügyfeleink és munkatársaink egészsége kiemelt fontossággal bír, ennek érdekében közös
érdekünk a lenti szabályok betartása!
A Gazdaság Háza épületébe belépő ügyfeleknek szájmaszk viselése kötelező, kézfertőtlenítő
szerek is megtalálhatók az erre a célra kihelyezett tárolókban; illetve az ügyféltérben
érintésmentes kézfertőtlenítőt helyeztünk ki, kérjük ezek használatát. A szociális távolság
megtartása érdekében az ügyfélterekbe védőplexik kerültek elhelyezésre, melyeket a Garzon
Bútor Zrt. biztosított kamaránk számára.
A személyes megjelenéssel lebonyolított rendezvények esetében biztosítjuk a résztvevők
számára az 1,5 méteres személyes távolság betartásának lehetőségét.
A személyes ügyfélfogadás során a lentebbi etikett alkalmazásával akadályozzuk a vírus
terjedését.
A Gazdaság Házába személyesen érkező ügyfelek, partnerek, munkavállalók a lentebbi
fokozott biztonsági szabályokat kötelesek betartani.
Köszönjük együttműködését!
Óvjuk magunk és mások egészségét!
Tisztelettel kérjük a Gazdaság Házába belépőket az alábbi higiéniai szabályok
betartására!
• A Gazdaság Háza épületébe belépő személyeknek szájmaszk viselése kötelező.
• A Gazdaság Háza épületébe belépő valamennyi Személy/Ügyfél nonkontakt eszközzel
történő testhőmérséklet mérése történik hiteles mérőeszköz használata által;
• Kérünk minden kedves Ügyfelünket, hogy változatlanul szíveskedjenek betartani a
járványügyi hatóságok ajánlásait.
• Ajánljuk, hogy a közvetlen fizikai érintkezést (kézfogás, puszi) lehetőleg járványügyi
okokból mellőzni szíveskedjenek, illetve tartsák be azt az illendő 1,5 méter személyes
távolságot, amennyi elegendő lehet a kórokozók terjedésének megakadályozására.
• Munkatársaink és a hozzánk forduló ügyfelek között a cseppfertőzés terjedésének
kiküszöbölésére védőplexi elhelyezéséről gondoskodtunk; az ügyfélforgalom így
kockázatmentes.
• Megkérjük a Gazdaság Házába belépő kedves Ügyfeleinket/Partnereinket, hogy saját és
mások védelme érdekében a mosdókban kihelyezett fertőtlenítő kézmosószerekkel
fertőtlenítsék kezüket.
• Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, eldobható papírzsebkendőt használjanak köhögés és
tüsszentés esetén és a használatot követően helyezzék azt el a kihelyezett szemétgyűjtő
edényekben.
• Jelen fokozott biztonságot igénylő eljárásrend betartására megkérjük minden kedves
Partnerünket, Ügyfelünket, Munkatársunkat, hogy közérdekből alkalmazkodjanak a
fentiekhez.
• Munkatársaink és ügyfeleink egészségét együttműködéssel és a fenti szabályok közös
betartásával tudjuk megóvni, melyhez szíves közreműködésüket kérjük.
Jelen higiéniai etikettben foglaltak 2020. szeptember 15. napjától visszavonásig érvényesek a
mindenkor hatályos közegészségügyi-, és járványügyi szabályok, valamint az országos
tisztifőorvosi utasítások és ajánlások függvényében.
Székesfehérvár, 2020. szeptember 15.
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

