Kraków, 14.03.2020

Decyzją Ministra Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej Handlowe Bonarka ogranicza swoje
funkcjonowanie do hipermarketu Auchan, aptek, drogerii, pralni, banków i instytucji finansowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13.03.2020 (DzU
poz 433) od dnia 14.03.2020 roku, Centrum Handlowe Bonarka funkcjonować będzie w
ograniczonym formacie. Otwarte będą hipermarket Auchan, apteki, drogerie, pralnia, banki i
instytucje finansowe. Szczegółowa lista otwartych lokali oraz godzin ich funkcjonowania będzie
na bieżąco aktualizowana na stronie www.bonarkacitycenter.pl. Pozostałe lokale znajdujące się
na terenie CH Bonarka zostają tymczasowo zamknięte aż do odwołania. O przywróceniu
standardowego trybu funkcjonowania CH Bonarka poinformujemy za pośrednictwem strony
internetowej.
Ze względu na położenie poszczególnych lokali w centrum, zostaną wyznaczone ciągi komunikacyjne
prowadzące bezpośrednio, najkrótszą drogą, do właściwych destynacji. Pasaż udostępniony jest na
poziomie 0 od drogerii Rossmann wzdłuż kas Auchan aż po wejście od ul. Kamieńskiego. Z parkingu
+1 udostępniony jest pasaż do strefy restauracyjnej oraz w celu dojścia do sklepów na poziomie 0.
W pozostałych obszarach Centrum Handlowego Bonarka zostały umieszczone oznakowania z
informacją o dostępności ciągów komunikacyjnych.
Wejście do centrum zostało zredukowane do wejścia pieszego od strony ul. Kamieńskiego i ul.
Puszkarskiej (od strony budynków biurowych B4B wejście będzie nieczynne) oraz wjazdu na parking
od strony ul. Puszkarskiej oraz od ul. Kamieńskiego (parking +2 zostaje wyłączony z ruchu).
Działanie węzłów sanitarnych w obiekcie ograniczone zostaje do lokalizacji znajdujących się na
trasie prowadzącej do otwartych lokali.
Ruchem kierować będzie personel ochrony, który ma za zadanie zadbać o płynne przemieszczania
się Klientów. Możliwe jest ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu.
Jednocześnie, mimo ograniczenia w funkcjonowaniu obiektu, utrzymane zostają procedury bieżącej
dezynfekcji. Wyposażenie i urządzenia znajdujących się na terenie części wspólnych - podłogi,
elementy małej architektury, kosze na śmieci, donice, klamki, balustrady, poręcze, przyciski wind,
klamki, a także podłogi i ściany korytarzy wiodących do toalet będą na bieżąco dezynfekowane.
Także toalety wraz z ich wyposażeniem dezynfekowane będą częściej niż dotychczas, przy
zachowaniu restrykcyjnych zasad higieny. Serwis sprzątający wyposażony został w dodatkowe środki
czystości o silniejszym działaniu antybakteryjnym i wirusobójczym. Dodatkowo w godzinach nocnych
prowadzone będzie ozonowanie toalet.
Obiekt na czas ograniczonego funkcjonowania będzie nieustannie monitorowany i odpowiednio
zabezpieczony.
O przywróceniu standardowego trybu funkcjonowania, Centrum Handlowego Bonarka
poinformujemy w osobnym komunikacie, a także za pośrednictwem strony internetowej oraz
kanałów social media.
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