
Fundacja Nomos

Od: Jakub Mazur <Jakub.Mazur@jeronimo-martins.com> v zastúpení používateľa Biuro 

Prasowe sieci Biedronka <Media@biedronka.com>

Odoslané: 25. augusta 2020 17:12

Komu: Fundacja Nomos

Predmet: RE: Zapytanie prasowe

Szanowny Panie Prezesie,  

 

Poniżej przesyłamy wypowiedź, której autorką jest Danuta Pawłowska, dyrektor działu BHP w sieci Biedronka: 

 

„Bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników było i jest dla nas absolutnym priorytetem. Pracownicy sieci zostali 

kompleksowo poinformowani o nowych wytycznych dotyczących noszenia maseczek przez klientów, w tym również o 

obowiązujących wyjątkach. Pracownicy nie mają uprawnień do legitymowania osób powołujących się na wyłączenia 

dotyczące noszenia maseczek, natomiast mogą zwrócić uwagę osobie niestosującej się do obowiązku zakrywania 

nosa i ust na terenie sklepu. W sytuacjach spornych może zostać wezwana policja. Podkreślamy, że sieć Biedronka już 

na samym początku pandemii wprowadziła wiele rozwiązań wciąż obowiązujących w placówkach i dodatkowo

zwiększających bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników. To m.in. specjalne osłony kas z pleksiglasu przy 

kasach czy taśmy przy kasach, wyznaczające dystans między kupującymi, a także rękawiczki jednorazowe lub żele 

dezynfekujące w sklepach.” 

 

Z poważaniem, 

 
Biuro Prasowe sieci Biedronka | Jeronimo Martins Polska S.A. 

ul. Dolna 3 | 00-773 Warszawa 

M: +48 696 772 213 

@: media@biedronka.com 

http://media.biedronka.pl 

 

 
 

From: Fundacja Nomos <fundacja@nomos.org.pl>  

Sent: Tuesday, August 25, 2020 12:26 AM 

To: Biuro Prasowe sieci Biedronka <Media@biedronka.com> 

Subject: Zapytanie prasowe 

 

Dzień dobry, 

 

W załączeniu przesyłam zapytanie prasowe. 

 

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” 

Radosław Botev 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email message and any attachments are intended solely for the 

addressee(s) and may contain confidential and/or privileged information, legally protected from disclosure. 

If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying, or storage 

of this message or its attachments is strictly prohibited. If this message has been addressed to you in error, 

please notify immediately the sender by email and then delete this message and any attachments.  

 

Kliknutím pravým tlačidlom sa  
prevezmú obrázky. V záujme  
ochrany osobných údajov 
program Outlook zabránil 
auto matickému prevzatiu  
obrázka z Internetu.

 

Wolny od wirusów. www.avg.com  

 


