Wiemy jaką premię wypłaci Tesco w Polsce pracownikom za
pracę w czasach pandemii
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Wysokość premii przyznawanej przez Tesco Polska pracownikom sklepów i centrów
dystrybucyjnych za pracę w trudnym okresie pandemii koronawirusa to 500 zł brutto dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl.
Tesco już we wtorek poinformowało o tym, że przyzna premię swoim pracownikom, jednak w
komunikacie rozsyłanym do mediów nie zdradziło, ile dokładnie wyniesie bonus. Zapytaliśmy o to i w
odpowiedzi przekazano nam, że premia kształtować się będzie na poziomie 500 zł brutto. Detalista
nie zdradził jednak warunków przyznania gratyfikacji pieniężnej.
– Od początku trwania epidemii dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim
przebywającym w obiektach Tesco, zarówno pracownikom, dostawcom, jak i klientom. Ich zdrowie i
komfort są dla nas najwyższym priorytetem - mówił we wtorek Martin Behan, dyrektor zarządzający
Tesco Polska, cytowany w komunikacie.
Tesco Polska zapowiedziało również, w ciągu najbliższych dwóch tygodni we wszystkich sklepach
Tesco przy kasach zostaną zamontowanie przegrody z pleksi. Dzięki temu klienci będą mogli czuć się
bezpieczniej w trakcie dokonywania zakupów. Szyba ochroni także pracowników, którzy cały czas

mają dostęp do niezbędnych środków dezynfekujących, rękawiczek i chusteczek antybakteryjnych.
Ponadto w sklepach Tesco umieszczone zostały oznaczenia dotyczące bezpiecznej odległości w
strefach kas i przy ladach oraz komunikaty zachęcające do płatności bezgotówkowych i
zbliżeniowych. Wszyscy klienci proszeni są o używanie rękawiczek jednorazowych w działach z
produktami świeżymi. W zależności od sklepu, pieczywo znajduje się w odpowiednich pokrywach lub
jest pakowane. Zamknięte zostały także wszystkie urządzenia służące do samodzielnego krojenia
chleba.
Tesco poinformowało, że oprócz tego "została wzmocniona" procedura mycia i dezynfekcji wózków,
koszyków, poręczy, klamek, urządzeń scan&shop oraz kas. Detalista wyznaczył także specjalne
godziny, w trakcie których seniorzy i osoby z grupy podwyższonego ryzyka będą mogły sprawnie
dokonać zakupów.
Kliknij i przeczytaj więcej o działaniach podjętych przez Tesco w związku z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.
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