Iława. Po zdjęciu naszej Czytelniczki: dodatkowa kontrola
deratyzacyjna w markecie na Ostródzkiej
data aktualizacji: 2019.03.24

Podziękowania za przekazanie sygnału i niezwłoczna decyzja o "zleceniu wyspecjalizowanej
firmie deratyzacyjnej dodatkowej kontroli" w markecie na ulicy Ostródzkiej w Iławie - to
reakcja Biedronki na zdjęcie, które nadesłała nam Czytelniczka.
Przedmiotowe zdjęcie, dostępne powyżej, Czytelniczka (imię i nazwisko znane redakcji) nadesłała
nam 19 marca. Jak nam przekazała, wykonała je tego samego dnia, około godziny 21:30, w markecie
na ulicy Ostródzkiej w Iławie.
Zdjęcie, wraz z przekazanymi nam przez autorkę informacjami o okolicznościach jego wykonania,
udostępniliśmy właścicielowi Biedronki.
Jak sieć ustosunkuje się do nadesłanego zdjęcia i informacji? Czy faktycznie we wskazanym sklepie
jest aktualnie problem z gryzoniami? - o to m.in. zapytaliśmy.

- Dziękujemy za zgłoszenie nam tej sprawy - odpowiedział Jan Kołodyński, młodszy
menedżer ds. relacji zewnętrznych w Jeronimo Martins Polska. - W naszej sieci
posiadamy procedury dotyczące profilaktyki i zwalczania szkodników. Zgodnie z nimi,
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne minimum raz na kwartał dokonują kontroli w
każdym sklepie pod kątem ewentualnego występowania szkodników oraz w zakresie
sprawdzenia stanu wszystkich urządzeń zabezpieczających przed nimi. Dodatkowo
personel sklepu na bieżąco weryfikuje, czy w placówce zauważono jakiekolwiek oznaki
pojawienia się szkodników. Sytuacje niestandardowe są zgłaszane do firmy
deratyzacyjnej przydzielonej do danego sklepu w celu niezwłocznego dokonania
deratyzacji, dezynfekcji lub dezynsekcji. W tym miejscu należy również podkreślić, że
każda placówka jest wyposażona w specjalne karmniki deratyzacyjne, które również
mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się szkodników. Powyższe procedury dotyczą
wszystkich naszych sklepów, w tym również tych zlokalizowanych w Iławie. Ostatnia
kontrola deratyzacyjna w sklepie przy ul. Ostródzkiej prowadzona była 19
stycznia br. W związku jednak z tym sygnałem niezwłocznie podjęliśmy decyzję o
zleceniu wyspecjalizowanej firmie deratyzacyjnej dodatkowej kontroli w tej
lokalizacji, by zapobiec wystąpieniu podobnego incydentu w przyszłości.
Tak wygląda gablota z pieczywem we wskazanym sklepie. Fot. Info Iława.
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