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W odpowiedzi na przesłane pismo w sprawie pojawiających się w mediach 

społecznościowych informacji o odmowie obsługi klientów niezakrywających 

twarzy w sklepach ALDI, uprzejmie informujemy, że jako odpowiedzialny 

przedsiębiorca stawiamy zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników  

i klientów na pierwszym miejscu. Właśnie dlatego nasi pracownicy zostali 

poinstruowani, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo mogą zwracać klientom 

uwagę na obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie sklepu. Jednocześnie 

zwróciliśmy naszym pracownikom uwagę na fakt, że wśród naszych klientów 

mogą znajdować się osoby, które ze względu na swój stan zdrowia są zwolnione 

z obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Wszelkie wątpliwości 

w tym zakresie wyjaśniane są  z klientami w duchu wzajemnego zrozumienia  

i szacunku.  

Pragniemy zatem podkreślić, że osoby, które ze względu na swój stan zdrowia 

nie mogą stosować się do obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni 

publicznej, są obsługiwane w naszych sklepach z zachowaniem najwyższych 

standardów obsługi klienta. Stosujemy się w tym zakresie do obowiązujących 

regulacji prawnych.  

Niemniej jednak, w ostatnim czasie obserwujemy społeczne rozluźnienie  

w przestrzeganiu nakazu noszenia maseczek. W tym zakresie mamy jednak 

ograniczone możliwości działania. Liczymy zatem na regulacje, które w klarowny 

sposób mogą wesprzeć nas w egzekwowaniu obowiązku noszenia maseczek od 

osób, które nie zostały zwolnione z tego obowiązku i jednocześnie pozwolą nam 

na zwiększenie komfortu zakupów osób z zaburzeniami uprawniającymi do 

nienoszenia maseczki.  

 

 


