Våra kunder är viktiga men DIN TRYGGHET går först
Vi lever fortfarande i en pandemi och det är allas ansvar att agera på ett sätt som minskar smittspridningen i samhället.
Självklart gäller det för oss, men det gäller också för våra kunder så att ni får en tryggare arbetsmiljö.

Kom ihåg att vi som företag står bakom
dig om du behöver uppmana kunder att
följa våra riktlinjer. Ta hjälp av information
som finns i butiken. Känner du dig osäker
kan du alltid be mig om hjälp.

Tack, det uppskattar jag!

Vi som företag står bakom dig

Hej!
Vi har som policy i butiken
att hålla avstånd. Vi skulle
uppskatta om ni tänker
på att stå inom avståndsmarkeringar och följa
våra riktlinjer.
Tack för din förståelse.

Trängsel i butik

Det är så lätt att glömma.
Tack för påminnelsen!

Oj, nu kom vi visst lite nära.
Jag backar tillbaka lite men hör fortfarande din fråga. Jag vill bara måna om
din och min trygghet genom att hålla
avstånd. Tack för din förståelse.

Ingen fara.
Tack för att du
visar omtanke.

Kundmöten

Hej! Skulle jag kunna få be att bara en
person per sällskap står i kö? Vi har som
policy i butiken att göra vad vi kan för
att förebygga spridning av covid-19.
Tack för er förståelse.

Stora sällskap

Självklart kan vi göra det!

Hej! Jag förstår att du vill prova plagg innan du
köper dem. Av säkerhetsskäl låter vi just nu inte
våra kunder prova kläder i butiken och har därför
våra provrum stängda. Vi erbjuder dock öppet
köp så du får gärna prova kläderna i lugn och ro
hemma.

Förlåt, jag tänkte mig inte för!
Bra förslag att prova hemma –
det gör jag.

Klädprovning i butik

Oj, nu kom vi visst lite för nära varandra igen. Det är så lätt att glömma
av att hålla avstånd. Tur att vi är två som kan hjälpas åt att komma ihåg.

Herregud, jag är
ju symptomfri?
Vad spelar det
för roll?

Obekväma situationer

Vi har som policy att alltid hålla
avstånd på grund av dagens
speciella situation. Jag hoppas
att du kan respektera detta.

Vi uppskattar att du besöker vår butik men vi har som
policy att alla som vistas i våra lokaler ska vara symtomfria.

Men det är inte covid, jag har
bara en vanlig förkylning.

Jag är ledsen men företaget har
beslutat om nolltolerans. Du är
välkommen tillbaka en annan dag
eller besök gärna vår e-handel.

Kontakta butikschefen om kunden vägrar lämna butiken.

Förkyld kund

Vi är tacksamma för all information vi kan
få som rör arbetsmiljön. Du får gärna
informera mig om du har tips på hur vi
kan stötta dig i ditt arbete.

Tack, vad snällt! Igår var det
faktiskt en kund som…

Nya situationer

