København den 18. marts 2020

Kære Kunde,
På baggrund af de vigtige retningslinjer for at undgå smitte med Corona-virus har vi taget følgende
tiltag ved fysisk besøg i vore butikker:
I butikken på Amagerbrogade må der max. være 5 kunder i butikken ad gangen.
I erhvervsafdelingen i Kastrup må der max. være 3 kunder i butikken ad gangen.
I erhvervsafdelingerne i Odense er der lukket for personlig henvendelse, med mindre andet er
aftalt forudgående.

Kunder der venter udenfor – såvel som kunder der befinder sig i butikken – henstilles til at holde
minimum 2 meters afstand til hinanden.
Uanset ovenstående retningslinjer er det til enhver tid vores personales ansvar, om de ønsker
færre personer i butikken, og vurderes dette nødvendigt, har de ret til at bede kunder vente
udenfor – uanset antallet af kunder er mindre end ovenstående.

Måltagninger:
Kunder, der skal måltages til eks. uniformer eller øvrige beklædningsgenstande, er velkomne,
men da vi skal holde god afstand til hinanden, har vi besluttet, at vores medarbejderes og kunders
helbred er vigtigst. Man er derfor velkommen til at prøve beklædningsgenstandene for at finde
korrekte størrelser, og vores personale er så professionelle og veluddannede, at de som oftest kan
vurdere både størrelser, længder og øvrige forandringer, men decideret måltagning vil ikke blive
foretaget.
Dette kan betyde, at en måltaget uniform skal forbi os to gange for forandring, men dette
alternativ er trods alt bedre, end at vi smitter hinanden, og vi håber på forståelse for dette.
Desuden skal vi naturligvis bede vores kunder om at iagttage alle de øvrige retningslinjer for god
hygiejne, når vi omgås hinanden i disse tider, herunder at man vasker hænder – eller afspritter
disse – så ofte som muligt, og det henstilles til at man gør dette før besøg i vore afdelinger.
Lad os passe godt på hinanden.
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