
#SAFESHOPPING FAQ 

Koje mjere se poduzimaju u centru? 

Zdravlje naših kupaca i zaposlenika shvaćamo vrlo ozbiljno. Zbog toga smo oprezni i slijedimo sve 
službene propise za očuvanje dobrobiti svih ljudi. 

Na podovima smo postavili naljepnice kako bismo pomogli kupcima da održavaju 2 metra socijalne 
udaljenosti u centru, trgovinama i restoranima. Trgovine će ograničiti broj kupaca koji su dozvoljeni. 

Na ulazima, u cijelom centru, na ulazu u trgovine i u toaletima za posjetitelje, nalaze se točke za 
dezinfekciju ruku.  

Povećani raspored čišćenja, redovne rutinske dezinfekcije i dubinsko čišćenje postoje u cijelom centru. 

Gdje se u centru nalaze točke za dezinficiranje ruku? 

Na ulazima te u cijelom centru, na ulazima u trgovine i u toaletima za posjetitelje. 

Hoću li pri ulasku u centar morati stajati u redu? 

Pratit ćemo broj posjetitelja u centru kako bismo osigurali da se posjetitelji mogu zadržati na socijalnoj 
distanci. Ulazak u centar. zbog postupaka toplinskog skeniranja može potrajati nešto duže nego inače. 
Unaprijed cijenimo vaše strpljenje. 

Ograničava li se broj kupaca u trgovinama? 

Da, kako bi se održala socijalna distanca, prodavaonice će ograničiti broj dozvoljenih kupaca. Postaviti 
će se sustav čekanja, na podu će biti oznake 2 metra koji će vam pomoći u održavanju društvene 
udaljenosti. 

Mogu li u kupnju doći s prijateljima? 

Očekujemo da će se naši posjetitelji u svakom trenutku pridržavati zadanih smjernica zaštite 
sigurnosti, pa budite svjesni toga prilikom planiranja posjete. 

Je li sigurno isprobavati odjeću? 

Da bismo osigurali svačiju sigurnost, povećavamo redovito čišćenje kabina za isprobavanje odjeće, te 
je odjeću moguće usporbavati. 

Mogu li i dalje plaćati gotovinom? 

Kako bi se izbjegao kontakt, potičemo sve posjetitelje da odaberu mogućnosti beskontaktnog 
plaćanja tamo gdje je to moguće, dok je plaćanje gotovinom također omogućeno.  

Kako centar podržava lokalna poduzeća u ovim teškim vremenima? 

U ovim teškim vremenima, znamo da će lokalna poduzeća biti među najugroženijima. Želimo učiniti 
sve što je u našoj mogućnosti kako bismo ih podržali.  

Je li nošenje zaštitnih maski obavezno? 

Da, nošenje zaštitne maske je obavezno te je ulazak u prodavaonice i ugostiteljske objekte bez njih 
zabranjen.




