Apotekene har fokus på smittevern og å gjøre det trygt for kundene å besøke apoteket (fra Apotek 1 Stovner)

01-04-2020 05:30 CEST

15 tiltak som gjør det trygt å gå på
apoteket
Det skal være trygt å handle på apoteket. Derfor har Apotek 1 iverksatt 15
smitteverntiltak i alle sine 400 apotek for å redusere smittefaren for både
kunder og ansatte.
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Pleksiglass er montert foran resepturdisker og ved
utgangskasser. Glassene rengjøres jevnlig.
Antall besøkende i apoteket er begrenset til fem av gangen.
Vakter hjelper til med å styre kundestrømmen ved behov.
Kunder minnes om å holde god avstand, både i køen utenfor og
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inne i apoteket.
Det er satt opp markeringstape i gulvet for at avstanden skal
overholdes.
Åpningen til apoteket er begrenset slik at flere får lest plakater
om smitteverntiltakene.
Testere er fjernet fra selvvalget.
Signatur-pad er avskrudd ved hvite og blå resepter.
Det er satt frem desinfeksjonsflasker ved inngangen.
Alle flater desinfiseres jevnlig.
Det er innført hyppigere vask av apoteket.
Ansatte bruker minimalt med smykker, ringer, klokker.
Ansatte bruker rene klær hver vakt så langt det er mulig.
Tjenester som fuktmåler og ørehulltaking er stoppet.
Det oppfordres til kontaktløs betaling.
Det gis ikke retur på varer som er kjøpt i apoteket.

- Summen av alle smitteverntiltakene gjør at det oppleves trygt å handle på
apoteket i disse krevende tider. Kundenes trygghet er det aller viktigste for oss,
sier kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad i Apotek 1.

Om Apotek 1:
Apotek 1 er landets største og ledende apotekkjede, og har i dag over 400
apotek spredt over hele landet. Kjernen for vår virksomhet er kompetanse og
kvalitet. Vår ambisjon er å leve opp til vårt slagord ”Vår kunnskap- din
trygghet”, i alle våre kundemøter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere
skal gjennom sin rådgivning og oppfølging skape bedre helse og økt velvære
for våre kunder.
Våre verdier er at vi skal være pålitelige og engasjerte medarbeidere, som
viser respekt og diskresjon i vårt arbeid. Vi i Apotek 1 ønsker å være en viktig
faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene få inspirasjon og bli motivert til
å ta vare på egen helse. Vi skal være blide, imøtekommende og gi god
service.
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