
Systemy grzewcze  
przyszłości.

Zachowaj bezpieczeństwo
w czasie epidemii

Informacja dla klientów



Prace instalacyjne i serwisowe  
z zachowaniem środków ostrożności 
są bezpieczne!

Można bezpiecznie przeprowadzić konserwację, prace instalacyjne i serwisowe także w wyjątkowych sytuacjach!
Najwyższym priorytetem dla firm serwisowych i konserwacyjnych jest zdrowie klientów. 

Jeśli nie należysz do grupy ryzyka, nie odkładaj na później koniecznej do wykonania po sezonie grzewczym  
konserwacji urządzenia oraz zaplanowanych prac modernizacyjnych i instalacyjno-grzewczych.

Ważne przy tym jest:
	 utrzymywanie zawsze odległości 2 metrów między instalatorem/serwisantem i klientem
	 zgoda na pracę instalatora/serwisanta bez obecności klienta w tym samym pomieszczeniu
	 	używanie jednorazowej maseczki ochronnej na twarz lub wielorazowej osłony ust i nosa, którą należy regularnie prać, 
podczas wizyty serwisanta w domu
	dokładne mycie rąk mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Praca instalatora i serwisanta jest bezpieczna, ponieważ:
	podróżuje własnym samochodem
	pracuje sam w kotłowni.

Instalatorzy i serwisanci powinni:
	myć dokładnie i regularnie ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym
	 	używać środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek oraz maseczek ochronnych na twarz (w zależności 
od dostępności) i usuwać je w odpowiedni sposób
	 nie podawać ręki na przywitanie i pożegnanie
	 unikać kontaktów z klientami w tym samym pomieszczeniu
	 utrzymywać odległość 2 metrów od innych osób
	przestrzegać zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia środków.

Więcej informacji: Ministerstwo Zdrowia

Materiały przygotowane dla Użytkowników oraz Instalatorów i Serwisantów przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń 
Grzewczych (SPIUG) w związku z pandemią koronawirusa.
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Oddział kod pocztowy miasto ulica telefon e-mail:

Buderus Katowice 41-253 Czeladź Wiejska 46 +48 32 295 04 00 katowice@buderus.pl

Buderus Poznań 62-080 Tarnowo Podgórne Krucza 6 +48 61 816 71 00 poznan@buderus.pl

Buderus Warszawa 02-230 Warszawa Jutrzenki 102/104 +48 22 57 801 20 warszawa@buderus.pl

Buderus Gdańsk 80-299 Gdańsk Galaktyczna 32 +48 58 340 15 00 gdansk@buderus.pl

Buderus Lublin 20-447 Lublin Diamentowa 4a +48 81 441 59 41 lublin@buderus.pl

Buderus Łódź 94-104 Łódź Obywatelska 102/104 +48 42 648 87 60 lodz@buderus.pl

Buderus Rzeszów 35-232 Rzeszów Al. Gen. L. Okulickiego 13C +48 17 863 51 50 rzeszow@buderus.pl

Buderus Szczecin 70-772 Szczecin Bagienna 6 +48 91 432 51 14 szczecin@buderus.pl


