Ljubljana, 15. maj 2020
Spoštovani,
v ponedeljek, 18. maja 2020, začne veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Odlok), ki sprošča nekatere omejevalne ukrepe in
omogoča vnovično odprtje določenih ponudnikov.

V ponedeljek, 18. maja, lahko vnovič začnete z običajnim izvajanjem svoje dejavnosti
v najetih prostorih BTC City Murska Sobota.
V nadaljevanju vam pošiljamo več informacij glede obratovalnega časa, dostopa do vaših prostorov in
preventivnih zaščitnih ukrepov.

Obratovalni čas
Od 18. maja dalje za najemnike velja obratovalni čas, kot je veljal pred uvedbo odlokov Vlade RS ter
ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa in ste ga obvezani upoštevati na podlagi podpisane najemne
pogodbe.

Dostop do vaših prostorov
V kolikor bi želeli že pred ponedeljkom urediti vaše prostore za vnovično odprtje, vam sporočamo, da
do njih lahko dostopate tudi v soboto in nedeljo (16. in 17. maja). Najemniki prostorov, ki nimajo
lastnega vhoda, do svojih prostorov izven delovnega časa dostopate po ustaljenem režimu, ki velja za
vikende in praznike.

Preventivni zaščitni ukrepi
Obveščamo vas, da tudi ob sproščanju omejitvenih ukrepov še vedno veljajo določeni preventivni
zaščitni ukrepi, ki na zaprtih javnih krajih zapovedujejo:




upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb,
obvezno uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta
ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta
ter obvezno razkuževanje rok.

Pozivamo vas, da vse ukrepe, ki so ali bodo sprejeti s strani strokovnih odgovornih institucij, dosledno
upoštevate in svojim zaposlenim zagotovite ustrezna obvezna zaščitna in dezinfekcijska sredstva
(maske, razkužila).
Prav tako poskrbite za brezskrben obisk kupcev in jim omogočite varno nakupovanje (omejitev števila
ljudi za zagotovitev ustrezne medsebojne razdalje, zagotovitev razkužil …). Pred zaprtjem trgovine
priporočamo čiščenje predelov v trgovini, kjer je največ stika z obiskovalci (garderobe, blagajne,
notranji del vrat in kljuk ...). V naslednjih dneh boste prejeli tudi plakate oz. obvestila, na katera boste
lahko vpisali največje dovoljeno število oseb v vaši poslovalnici in jih namestili na vhode.

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da smo v družbi BTC izvedli že več kot 50 preventivnih ukrepov za
namen zmanjšanje možnosti širjenja okužb in varovanje zdravja naših poslovnih partnerjev, zaposlenih
in obiskovalcev. Ključni sprejeti ukrepi na območju BTC Citya so:







Namestitev razkužil za roke v vseh sanitarijah, ki jih v skupnih nakupovalnih in poslovnih
objektih obišče večje število ljudi ter nasvetov za umivanje rok in pravilno higieno kašlja.
Dodatno smo na vhode v skupne trgovske prostore namestili brezkontaktne dozirnike
dezinfekcijskih sredstev.
V vseh objektih smo delovanje prezračevalnih sistemov za zajem svežega zraka nastavili na
maksimum.
Organizirali smo pogostejše čiščenje sanitarij in čiščenje ter dezinfekcijo vratnih kljuk in tipk
dvigal, ki jih uporablja večje število oseb.
Do nadaljnjega smo odpovedali vse dogodke v organizaciji družbe BTC.
V prostorih, kjer je možnost uporabe dvigal, smo omejili število oseb v dvigalih.

Prav tako želimo ob vnovičnem odpiranju prodajaln in storitvenih lokalov tudi obiskovalce ponovno
povabiti v BTC City, mesto, kjer so nakupi varni, brezskrbni in enostavni. Zato smo v začetku maja začeli
kampanjo Mesto varnih nakupov in doživetij, s katero želimo kupcem izreči ponovno dobrodošlico
in predvsem olajšati vaše poslovanje. Vzpostavili smo informativno spletno mesto (www.btccity.com/dobrodosli-nazaj), kjer nudimo odgovore na pogosta vprašanja ter obiskovalcem omogočamo
hiter in enostaven dostop do vseh informacij, kampanja pa se bo, podkrepljena z oglaševanjem,
nadaljevala tudi v prihodnjem tednu.
V družbi BTC še naprej nadaljujemo s spremljanjem priporočil odgovornih strokovnih institucij, ki nam
bodo služila za morebitne dodatne nadaljnje ukrepe. Verjamemo, da bomo z ustreznim preventivnim
delovanjem na vseh področjih in odgovornim ravnanjem tako zaposlenih kot poslovnih partnerjev,
skupaj pripomogli k čim prejšnji vzpostavitvi običajnih razmer.
Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na razpolago e-naslovu: obvescanje@btc.si.
V upanju, da se negotove okoliščine čim prej umirijo, ter da bi ob sproščanju omejitvenih ukrepov kar
se da hitro ponovno vzpostavili običajno stanje in poslovanje, vas lepo pozdravljam.
Miha Rakar
Direktor BTC City

