CENTRUM

#BEZPIECZNEZAKUPY
#DBAJMYOSIEBIENAWZAJEM
BEZPIECZEŃSTWO
I KOMFORT ZAKUPÓW
– ZADBAJMY
O NIE RAZEM!

WYGODNE ZAKUPY
W CENTRUM JANKI
ZAPEWNIAJĄ:
-P
 RZESTRONNE WNĘTRZA I SZEROKIE
PASAŻE, DZIĘKI KTÓRYM NIE MA TŁOKU
-D
 UŻE PARKINGI, ZARÓWNO TEN
NA POZIOMIE 0, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA
ZAPARKOWAĆ TUŻ PRZY WEJŚCIU, JAK
I OGROMNY PARKING PODZIEMNY
-S
 ZEROKA I BARDZO RÓŻNORODNA
OFERTA SKLEPÓW Z WIELU KATEGORII
-K
 OMFORTOWY I SZYBKI DOJAZD
ZARÓWNO Z WARSZAWY, JAK
I Z OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI

ZŁOTE ZASADY
BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW
Wystarczy stosować się do kilku zasad, by zakupy
w centrum handlowym były i bezpieczne,
i komfortowe! To naprawdę proste:

ZASŁANIANIE NOSA I UST
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

przestrzegając go dbamy o zdrowie
i bezpieczeństwo własne, swoich
najbliższych i innych osób

ZACHOWUJ BEZPIECZNY DYSTANS

zachowaj przynajmniej 1,5 m odległości od
drugiej osoby – pomogą Ci w tym naklejki
na podłodze

CZĘSTO MYJ RĘCE

w skutecznym myciu rąk pomogą Ci
szczegółowe instrukcje umieszczone
w toaletach

REGULARNIE DEZYNFEKUJ DŁONIE

bezdotykowe stacje z płynem
do dezynfekcji rąk znajdziesz przy każdym
z wejść do centrum, przy wyjściach
z parkingu podziemnego oraz w toaletach

WYBIERAJ PŁATNOŚCI
BEZGOTÓWKOWE
płać kartą lub telefonem

PARKUJ CO DRUGIE MIEJSCE

na naszym przestronnym parkingu to
żaden problem, bo nasi klienci mają do
dyspozycji aż 3 000 miejsc do parkowania

PRZESTRZEGAJ GODZIN
DLA SENIORÓW

pon-pt., godz. 10:00-12:00 w sklepach
spożywczych, drogeriach i aptece zakupy
mogą zrobić jedynie osoby powyżej
60. roku życia

PRZEDE WSZYSTKIM
BEZPIECZEŃSTWO
W Centrum Janki o czystość i higienę dbamy
przez całą dobę. Od rana do wieczora ekipy
odpowiedzialne za utrzymanie porządku
w Centrum Janki dbają o to, by poręcze,
klamki, stoły, ekrany dotykowe, a nawet…
ściany były starannie zdezynfekowane.
A nocą, po zamknięciu centrum,
do pracy ruszają ozonatory i lampy UV.

O TE MIEJSCA DBAMY
ZE SZCZEGÓLNĄ
STARANNOŚCIĄ
TOALETY:
REGULARNA DEZYNFEKCJA
z większą częstotliwością
dezynfekowane są klamki
oraz blaty w łazienkach;

BEZDOTYKOWE ROZWIĄZANIA

łazienki wyposażone są w bezdotykowe
krany oraz automatyczne pojemniki
do mydła i płynu do dezynfekcji;

DEZYNFEKCJA ŚWIATŁEM UV
nocą włączamy lampy UV, które
dodatkowo oczyszczają powietrze
i eliminują bakterie i wirusy
z powierzchni płaskich;

OZONOWANIE

po zamknięciu centrum ozonujemy
zamknięte pomieszczenia, takie jak
korytarze do toalet, by dodatkowo
oczyścić powietrze.

PASAŻE:
UTRZYMYWANIE
CZYSTOŚCI W GALERII

stale dezynfekujemy wszystkie
miejsca, które są często dotykane,
takie jak klamki, poręcze, blaty, ekrany
dotykowe, ławki, kosze na śmieci,
ściany w korytarzach do toalet
oraz w windach;

STACJE Z PŁYNEM DO DEZYNFEKCJI
przy każdym z wejść ustawiliśmy
automatyczne stacje z płynem
do dezynfekcji. Urządzenia ulokowane
w pasażach mają podwójne podajniki
na różnych wysokościach, aby mogły
z nich wygodnie korzystać osoby
poruszające się na wózkach oraz dzieci;

WIĘCEJ MIEJSCA

usunęliśmy część mebli ze stref
odpoczynku – tak, by w naszych
szerokich korytarzach było jeszcze
więcej miejsca na zachowanie
bezpiecznego dystansu;

ZASADY OBOWIĄZUJĄ
NAS WSZYSTKICH

pracownicy serwisów – sprzątającego,
technicznego i ochrony – również
zasłaniają nos i usta oraz, jeśli
wymaga tego charakter ich pracy,
noszą jednorazowe rękawiczki;

USTAWILIŚMY AUTOMATY
DO ZAKUPU MASECZEK

Zapomniałeś maseczki? Możesz
kontynuować zakupy, bo w Centrum
Janki maseczki dostępne są zarówno
w specjalnych automatach, ustawionych
przy wejściach do budynku oraz
w wybranych sklepach. Jednorazową
maseczkę możesz również odebrać
w Punkcie Obsługi Klienta lub
u pracownika ochrony.

BEZPIECZNIE
W STREFIE
RESTAURACYJNEJ
- RESTAURAMIE
- r ozstawiliśmy stoliki na bezpieczną
odległość – dezynfekujemy je regularnie;
- r ozmieściliśmy specjalne naklejki,
które pomogą Ci utrzymać zdrowy
dystans od innych;
-p
 rzy wejściu do strefy umieściliśmy
dodatkową stację z płynem
do dezynfekcji dłoni.

BEZPIECZEŃSTWO
ZA ZAKUPACH
-p
 rzymierzalnie w sklepach
są regularnie dezynfekowane;
-o
 bsługa sklepów zasłania nos i usta
oraz korzysta z jednorazowych
rękawiczek;
- s alony fryzjerskie i kosmetyczne
zachowują odpowiedni dystans
między stanowiskami i dbają o to,
by w ich lokalach przebywała
odpowiednia liczba osób.

