19 dec -20

Så arbetar Blomsterhuset Europa med covid-19
Just nu påverkas alla i Sverige av covid-19 (coronaviruset). Vi måste alla hjälpas åt för att
undvika smittspridningen som just nu drabbar vårt land och vår gemensamma sjukvård hårt.
Båda våra butiker är öppna och gör allt vi kan för att det ska kännas tryggt för dig som kund
och för våra medarbetare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss
fortlöpande uppdaterade med den senaste informationen från FMH.
När du kommer in till oss på Blomsterhuset Europa finns vi här för att hjälpa dig precis som
vanligt. Men vi håller lite större avstånd till dig. För med det nya coronaviruset är inte läget
riktigt som vanligt och att hålla ett större avstånd är viktigt för att förhindra smittspridning.
Vid något tillfälle kan du behöva vänta en liten stund innan vi kan släppa in dig i butiken.
I butiken har vi satt ett max antal besökare för att undvika trängsel.
Vi har uppdaterat våra hygien- och städrutiner och jobbar ständigt aktivt för att våra butiker
ska vara så trygga som möjligt. Vi tar inga risker, vilket gör att vi kan bli något
underbemannade om många i personalen måste stanna hemma samtidigt. Vi hoppas på
er förståelse om en sådan situation skulle uppstå.

Du som kund kan hjälpa oss med att tänka lite extra på att ta hänsyn till våra medarbetare
och andra kunder genom att hosta och nysa i armvecket och hålla avstånd.
Kom gärna ensam till våra butiker och planera dina inköp innan du besöker oss.
Tänk på att inte stoppa upp i gångar utan gå åt sidan medan du titta/plockar varor så att
andra kan komma förbi med avstånd.
Viktigast av allt, känner du dig sjuk så stanna hemma. Du är välkommen när du mår
bra igen.
Vi har tills vidare stoppat externa besök av leverantörer i våra butiker och ersatt nästan alla
fysiska möten med telefon eller videokonferens.
Tillsvidare har vi stoppat kommande kampanjer med undantag för de som redan har gått i
tryck.

Har du frågor så tveka inte att höra av dig till oss!
Trelleborg: 0410-462 40
Ystad: 0411-130 33
info@grevon.se.
Det går också bra att skriva ett PM på vår Facebooksida.
Tack för visad hänsyn! Var rädda om er, vi ses i butikerna!

