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Szanowny Panie,  

 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa wynika z § 24 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Rozporządzenie jest aktem powszechnie obowiązującym i weszło w życie z dniem 8 sierpnia b.r. IKEA działa zawsze 

zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Mamy świadomość, że rozporządzenie przewiduje też wyjątki (osoba, 

która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub z powodu trudności w 

samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa). Autor rozporządzenia nie przywidział trybu weryfikowania tych 

okoliczności, w związku z tym nasi pracownicy poprzestają na oświadczeniu klientów. Rozumiemy trudną sytuację 

osób z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami, w tym z zespołem Aspergera i troszczymy się też o ich 

bezpieczeństwo, domagając się od innych klientów zakrywania ust i nosa. 

 

Działanie takie jest wynikiem obowiązującego prawa, ale także podkreśla szacunek wobec zasad współżycia 

społecznego oraz odpowiedzialność za klientów i pracowników IKEA. Pragniemy podkreślić, że dbałość o zdrowie 

nas wszystkich jest najwyższym priorytetem. Dlatego uważamy, że każdy z naszych Klientów powinien czuć się 

bezpiecznie na terenie naszych sklepów i mieć możliwość zrobienia zakupów bez narażania zdrowia i życia.  

 

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby nasze miejsca spotkań z Klientami spełniały wymogi określone przez 

polskie służby sanitarne, ale także światowe standardy IKEA. Zapewniamy środki dezynfekcji w naszych sklepach, 

jak również zachęcamy do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego Klientów w trakcie zakupów.  

 

Wierzymy, że dbając o siebie wzajemnie, jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym trudnym dla nas wszystkim czasem.  

Z poważaniem 

 

Anita Ryng 

 

Communication Operations Manager 

Biuro prasowe  IKEA Retail w Polsce 

IKEA Retail Press Office 

Mail: PRPL@IKEA.com 

Web: BiuroPrasowe.IKEA.pl 

 

 

 

 

From: Fundacja Nomos <fundacja@nomos.org.pl>  

Sent: czwartek, 20 sierpnia 2020 13:08 

To: Biuro Prasowe IKEA Retail <ikea6.prpl@ikea.com> 

Subject: Zapytanie prasowe 

 

Dzień dobry, 

 

W załączeniu przesyłam wniosek o udzielenie informacji prasowej. 

 

Radosław Botev 

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” 

 


