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Bezpieczne zakupy w galeriach handlowych  
 

Zgodnie z decyzją rządu, sklepy w  centrach handlowych, które wcześniej pozostawały zamknięte, 
będą od 4 maja ponownie otwarte. Obiekty należące do Unibail – Rodamco – Westfield (URW)  
w Polsce są gotowe na przyjęcie klientów po weekendzie majowym. Zostały wprowadzone 
dodatkowe działania, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, najemcom i klientom. 
Dystrybutory z żelem dezynfekującym przy każdym wejściu do galerii czy maseczkomaty – to tylko 
niektóre z nich.  
 
Sklepy w galeriach handlowych wracają do działania. Nadal jednak należy zachowywać zasady 
bezpieczeństwa wypracowane w ostatnim okresie.  
 
Bezpieczeństwo pracowników, klientów i najemców jest dla nas absolutnie priorytetowe. 
Udostępniamy żele dezynfekcyjne, dystrybutory maseczek, zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania  
i dezynfekcji powierzchni wspólnych. W wielu punktach na ternie centrum, zamieściliśmy zasady 
bezpieczeństwa. Jesteśmy częścią międzynarodowej firmy Unibail – Rodamco – Westfield, dzięki 
czemu czerpiemy z doświadczenia zespołów zarządzających obiektami handlowymi w 12. krajach 
świata.  Działamy wedle najwyższych standardów i rygorystycznych procedur, tak aby nasze galerie 
były możliwie najbezpieczniejszym miejscem dla odwiedzających – komentuje Emilia Załuska – 
Dyrektor Westfield Arkadia. 
 
W związku z wprowadzonym 16 kwietnia obowiązkiem zasłaniania nosa i ust w miejscach 
publicznych, w centrach handlowych URW prowadzona jest dystrybucja maseczek za pomocą 
maseczkomatów. Przy wszystkich wejściach ustawione są dystrybutory z żelem dezynfekcyjnym, 
który od zawsze był dostępny w toaletach, gdzie Galerie umieściły też instrukcje prawidłowego mycia 
i dezynfekcji rąk, aby wszyscy korzystający mieli możliwość zastosowania się do rekomendacji 
krajowych organów ds. zdrowia. Podłogi, poręcze i balustrady są myte i dezynfekowane z większą 
częstotliwością. Na podłogach umieszczono specjalne naklejki przypominające o zasadach dystansu 
społecznego w oczekiwaniu na wejście do poszczególnych sklepów. O zasadach bezpiecznego 
zachowania przypominają też emitowane w centrach komunikaty głosowe.   
 
Dyrekcje Galerii Handlowych URW informują swoich najemców na bieżąco o wszystkich 
obostrzeniach wprowadzonych przez Organy Państwa. Najemcy są uprzedzeni o regulacji związanej z 
liczbą klientów przypadających na odpowiednią przestrzeń sklepu. Ponadto centra handlowe URW 
dysponują narzędziami do pomiaru liczby osób obecnych w obiektach. Jest to system kamer z 
mechanizmem pomiarowym, dzięki któremu z bardzo dużą precyzją można określać liczbę klientów 
obecnych na terenie galerii.  
 
Komfort i bezpieczeństwo Klientów zawsze stanowił priorytet dla centrów handlowych firmy: Galerii 
Mokotów, Westfield Arkadii i Galerii Wileńskiej w Warszawie, oraz Wroclavii we Wrocławiu.  Aby 
zdobyć Certyfikat 4-gwiazdek (lub w przypadku Galerii Wileńskiej znak jakości WQS – Welcome 
Quality Service), musiały one przejść restrykcyjną kontrolę, podczas której audytorzy skrupulatnie 



 
sprawdzili obiekty pod kątem prawie 700 kryteriów, wśród których bardzo wiele dotyczyło czystości i 
higieny.  
 
Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i dobrych praktykach przebywania  
w przestrzeni publicznej podczas wyjątkowo w tym roku spóźnionych, wiosennych zakupów.  
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*** 

O Unibail-Rodamco-Westfield: 
 
Unibail-Rodamco-Westfield jest wiodącym światowym deweloperem i operatorem flagowych centrów 
handlowych z portfelem wycenionym na 65,3 mld euro na dzień 31 grudnia 2019 r., z czego 86% to obiekty 
handlowe, 6% - biura, 5% - obiekty konferencyjne i wystawiennicze, a 3% - obiekty usługowe. Obecnie Grupa 
jest właścicielem i operatorem 90 centrów handlowych, w tym 55 sztandarowych obiektów w najbardziej 
dynamicznych miastach Europy i Stanów Zjednoczonych. Centra Unibail-Rodamco-Westfield odwiedza rocznie 
1,2 mld osób. Dzięki swojej obecności na 2 kontynentach i w 12 krajach, Unibail-Rodamco-Westfield zapewnia 
unikalną płaszczyznę działań dla sprzedawców detalicznych i wydarzeń promujących marki oraz oferuje 
klientom wyjątkowe i stale aktualizowane doświadczenia.  
Dzięki wsparciu 3600 profesjonalistów oraz swojej wybitnej reputacji i know-how, Grupa Unibail-Rodamco-
Westfield jest idealnie przygotowana do generowania najwyższej wartości i rozwijania projektów światowej 
klasy. Obok istniejących aktywów Unibail-Rodamco-Westfield realizuje także warte 8,3 mld euro projekty 
deweloperskie. 
Unibail-Rodamco-Westfield wyróżnia się także programem Better Places 2030, który stawia sobie za cel 
stworzenie jeszcze lepszych obiektów spełniających najwyższe standardy ochrony środowiska i przyczyniających 
się do rozwoju przyjaźniejszych dla wszystkich miast.  
Akcje Unibail-Rodamco-Westfield są notowane łącznie na giełdach Euronext w Amsterdamie i w Paryżu (skrót 
Euronext: URW), a w obrocie równoległym także w Australii poprzez instrument CDI. Grupa otrzymała rating A 
od agencji Standard & Poor's oraz A2 od agencji Moody's. Więcej informacji na temat Unibail-Rodamco-
Westfield na stronie www.urw.com 
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