TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

SOCR ČR: Prohlášení k rannímu rozhodnutí vlády uzavřít
obchody mimo prodejny potravin, drogerie, čerpacích
stanic a potřeb pro zvířata
Praha 14. března 2020 – S ohledem na ranní rozhodnutí vlády uzavřít obchody
mimo prodejny potravin, drogerie, potřeb pro zvířata, lékárny a čerpací stanice
zdůrazňujeme:
•

potravin i dalšího zboží je ve skladech obchodů dostatek

•

již během rána opět pozorujeme zvýšené nákupy, které mohou vést k tomu, že
některé zboží nebude krátkodobě na pultech

•

naší prioritou je rychlá obsluha zákazníků, zboží doplňujeme tak, jak je to
možné, především ale chceme zajistit co nejrychlejší odbavení zákazníků v
prodejně

•

navýšili jsme na maximum počet pracovníků ve skladech i řidičů automobilů pro
rozvoj potravin a děláme vše pro to, aby se potraviny do obchodů dostaly co
nejrychleji

•

prosíme zákazníky o klid a trpělivost – prodavačky a prodavači dělají vše, co je
v jejich silách, řada z nich je ale doma s malými dětmi a tyto kapacity prostě
chybí

•

vyzýváme vládu, aby po třech týdnech jednání konečně dodala respirátory a
roušky také pracovníkům obchodů, kteří jsou ve styku se zákazníky, nebo nám
alespoň umožnila zajistit si je vlastními zdroji

•

vyzýváme vládu, aby nám obratem umožnila přijímat brigádníky, kteří se nám
hlásí, a jejichž nástup brzdí byrokratické požadavky na vstupní dokumentaci
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•

vyzýváme vládu, aby automaticky prodloužila povolení pro zahraniční
pracovníky, kteří mají krátkodobá provolení pro pobyt a práci v ČR. Tyto lidi
zásadně potřebujeme pro udržení fungování systému.

•

kapacity na maximum navyšují také internetoví prodejci potravin, aby dokázali
uspokojit co nejvíce zájemců o doručení potravin až domů, v Praze mají senioři
k dispozici službu doručování základních potravin a hygienických potřeb
prostřednictvím infolinky 800 160 166

•

prosíme tímto i zástupce médií, aby se soustředili na sdělování
praktických informací o stávající situaci a přispěli tak k její co nejlepšímu
zvládnutí

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Tel.: 737 263 086
e-mail: prouza@socr.cz
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