
Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o 

přijetí krizového opatření 

 

Jsme nuceni učinit následující opatření: 

 

S účinností od 14. března 2020 od 6:00 hodin do dne 24. března 2020 do 6:00 hodin se 

tato provozovna uzavírá pro maloobchodní prodej fyzickým osobám – občanům. 

Zakazuje se vstup na provozovnu osobám zde nepracujícím, výjimkou je poštovní 

doručovatelská služba a přepravní služby, kteří musí být vybaveni ochrannou rouškou 

a gumovými rukavicemi. Bez ochranné roušky nebudou do provozovny vpuštěni. 

Z důvodu ochrany zdraví našich zaměstnanců i zástupců firemních zákazníků bude 

vzájemná komunikace probíhat zásadně prostřednictvím telefonní linky a 

elektronicky 

Objednávky zboží pro firemní zákazníky a zákazníky e-shopu jsou možné 

prostřednictvím telefonní linky a elektronicky 

 

telefon  518 341 847 

   775 775 991 

   773 577 566 

   775 544 264 

   775 775 993 

e-mail   vana@safeart.cz 

   prikrylova@safeart.cz 

nemeckova@safeart.cz 

e-shop  www.safeart.cz 

 

 

Výdej zboží pro firmy bude probíhat: 

- Osobní odběr ze skladu za zvýšených bezpečnostních opatření - zboží bude 

nachystáno v zabalených kartonech uvnitř s dodacím listem před prodejnou na 

rampě, zákazník zboží v co nejkratší době naloží a po přebrání zboží na firmě 

odešle potvrzený dodací list e-mailem. 

- Rozvoz naší dopravou 

- Přepravní službou PPL 
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Ruší se příjem hotovostních plateb. 

 

Dodací listy a faktury budou přiloženy ke zboží a po přebrání odběratelem budou v co 

nejkratší době potvrzené a zasílány elektronicky. 

Mimo přímý prodej bude zboží zákazníkům dodáváno prostřednictvím veřejného 

dopravce PPL. 

Po dobu účinnosti opatření nařízení vlády nebude možná výměna zboží. 

Příjem zboží bude probíhat standardním způsobem a žádáme dodavatele a dopravce o 

zamezení rizikového chování a dodržování hygienických zásad.  

 

Pracovní doba provozovny Hodonín v době mimořádného opatření 

Pondělí 7,30 – 15,00 

Úterý  7,30 – 15,00 

Středa  7,30 – 15,00 

Čtvrtek 7,30 – 15,00 

Pátek  7,30 – 15,00 

 

 

V Polešovicích dne 14. března 2020                                           Blanka Bilíková 


