عودة العمل في معارض تروفاليو

فـــي إطـــار اســـتعداداتنا إلعـــادة افتــتاح معارضنا
الســـتقبال الـــزوار وعـــودة العامليـــن بهـــا ،فإننـــا
نـــود أن نلفـــت انتباهكـــم بـــأنه تم اعداد خطـــة

خاصة بالعـــودة التدريجية للعمل وفقـــا لتوجيهات
العودة للحيـــاة الطبيعية المقترحـــة مـــن مجلـــس
الـــوزراء في جميع المعارض مـــع مراعـــاة كافـــة
التدابيـــر االحترازيـــة والتوصيـــات الصـــادرة عـــن

الســـلطات الصحيـــة ومختلـــف الجهـــات المختصـــة
فـــي دولـــة الكويـــت

استخدام املعقم

قياس درجة احلرارة

التباعد اإلجتمايع

ارتداء الكمام

تعقيم األفرع باستمرار

ارتداء القفازات

عودة العمل في معارض تروفاليو

•

إعادة تشغيل األفرع بشكل تدريجي بما يتماشى مع قرارات مجلس الوزراء والجهات الصحية

•

توفير كمامات عند المداخل والتنبيه على تأكيد استخدامهما داخل المعارض

•

تعقيم عربات ،سالت التسوق بشكل دوري

•

الحرص على اتباع إجراءات التباعد االجتماعي بمسافة ال تقل عن  2متر

•

تخصيص مداخل ومخارج منفصلة لجميع المعارض

•

تعقيم وتطهير جميع مرافق وأجزاء المعارض ومنها (المصاعد ،الممرات ،كافة نقاط التالمس .... ،الخ)

•

فحص درجة حرارة زبائن المعارض ،والزوار وغيرهم عند جميع بوابات الدخول ( ولن يتم السماح بدخول اي
شخص تتجاوز درجة حرارته  37.5درجة مئوية).

•

توزيع محلول مطهر لليدين في عدة نقاط داخل المعارض ،و إبقاء أماكن التجمعات والمصليات ودورات المياه
مغلقة حتى إشعار آخر .

True Value
Reopening

True Value Reopening

With the current preparations of True Value

management to reopen its showrooms in front
of visitors and workers, we would like to draw
your attention to the plan that was prepared for
the gradual return in line with the decisions of

the Council of Ministers and the
recommendations of health and competent
authorities in Kuwait

In-Store
Protection
Practices

WEAR YOUR MASK
AT ALL TIMES

SOCIAL DISTANCING

WEARING GLOVES

SHOWROOM REGULAR
SANITIZING AND CLEANING

USE SANITIZER

ALLOW US TO MEASURE
YOUR TEMPERATURE

True Value Reopening

Precautionary measures taken by the True Value’s administration:
• Gradually reopening branches in line with the decisions of the Council of Ministers and health
authorities
• To provide face masks at entrances and confirm to use inside the showrooms
• Sterilizing carts, shopping baskets periodically
• Follow the procedures of social distancing at and make sure to keep a distance of 2 meters
• Allocation of separate entrances and exits for the Showrooms
• sterilize and disinfect all the facilities and the parts of the showrooms include (elevators,
corridors, and all contact points, ....)
• Check the temperature customers, visitors and others at all entrances (no one will be allowed
to enter if his temperature was more than 37.5°C)
• The distribution of hand sanitizers at several points inside the showrooms, and keep the
gathering places, mosques and toilets closed until further notice.

