Kedves Vásárlónk!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete élelmiszer
üzletünkben 2020. március 28-tól 9.00 és 12.00 óra közötti időben kizárólag 65. életévét
betöltött Vásárlóink tartózkodhatnak, az üzlet által megadott személyekre vonatkozó
korlátozási létszám mellett.
A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete szerint a 65. életévnél fiatalabb Vásárlóinknak
9.00 és 12.00 óra között TILOS az üzletben tartózkodniuk.
Bevásárlás során kérjük Vásárlóinkat tartsanak legalább másfél méter távolságot egymástól.
A kormányrendelet szerint a korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye
betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést
követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően
az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege
ötszázezer forint.

Vigyázzunk egymásra!

Az egészség a legfontosabb, melynek megőrzéséért a koronavírus járvány valamennyiünktől felelős gondolkodást kíván. A Reál Élelmiszer hálózat fokozottan ügyel a vásárlók és
az üzletben dolgozók biztonságára, de ehhez Önre is szükség van, az alábbiak betartásával:

Az eladótérben és a pénztáraknál tartson vásárlótársaitól 2 méter távolságot.
Kövesse a köhögés, tüsszentés járványügyi szabályait, melyek szerint könyökhajlatba vagy zsebkendőbe köhögjön és tüsszentsen, elfordulva vásárlótársaitól.
Amennyiben lehetséges, válasszon kevésbé forgalmas időpontokat a bevásárlásra, mint a délelőtt
11 és délután 15 óra közötti időszak. Lehetőség szerint ne családdal menjenek vásárolni, hanem egyedül
intézzék a bevásárlást.
Idős hozzátartozói válláról levéve a terhet, segítse őket azzal, hogy bevásárol helyettük, így ők otthonuk
biztonságában maradhatnak.
Ebben az időszakban fokozottan ügyeljen arra, hogy ne puszta kézzel fogja meg a pékárukat, hanem
erre a célra kihelyezett zacskóval, amely a csomagolásra szolgál vagy a pékáru csipeszek segítségével.
Minden nap azért dolgozunk, hogy termékeink elérhetőségét folyamatosan biztosíthassuk, de Ön
nagyban segítheti munkánkat azzal, ha elkerüli a felesleges túlvásárlást, és egyszerre csak a háztartásban szokásos mennyiséget vásárolja meg. Így mindig marad elég termék a pultokon.
A járványügyi veszélyhelyzetről további fontos, naprakész információkat talál
a https://koronavirus.gov.hu oldalon, illetve telefonon is tájékozódhat
a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenes zöld számain:
06-80-277-455 és 06-80-277-456.
Amennyiben valamennyien odafigyelünk egymásra, könnyebben és gyorsabban túl lehetünk ezen
a nehéz időszakon.
Köszönjük, hogy támogatja munkánkat, köszönjük, hogy figyelünk egymásra!
Reál Hungária Élelmiszer Kft.

