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Evenimente importante de raportat: Redeschiderea restaurantelor la interior din România începând
cu 1 septembrie, în urma deciziei guvernului
Conducerea Sphera Franchise Group SA (denumită în continuare „Grupul”) informează toate părțile
interesate despre redeschiderea restaurantelor Grupului la interior în România, în urma deciziei
adoptate de autorități de a permite funcționarea spațiilor din interior ale restaurantelor, barurilor și
cafenelelor, cu respectarea normelor de siguranță și igienă de rigoare, începând cu 1 septembrie. Prin
urmare, începând cu 1 septembrie 2020, Grupul are active 157 din 158 de restaurante în toate cele 3
piețe de activitate, România, Italia și Republica Moldova.
Toate restaurantele active respectă reguli stricte de igienă și igienizare, care includ monitorizarea stării
de sănătate a angajaților, dotarea acestora cu mănuși și măști de unică folosință, dezinfectarea
permanentă a suprafețelor de lucru, promovarea plății cu cardul contactless și punerea la dispoziția
clienților de recipiente cu dezinfectanți. În plus, au fost impuse noi măsuri în toate restaurantele
Grupului din România pentru a crea un mediu sigur, pentru a evita răspândirea virusului COVID-19,
pentru a efectua operațiuni de calitate în restaurante și pentru a asigura sănătatea angajaților și a
clienților. Aceste măsuri includ:
•
•
•
•

permiterea accesului a maximum 6 persoane la o masă, excepție făcând membrii aceleiași
familii, cu domiciliu comun, care pot ocupa maximum 8 locuri la o masă;
purtarea obligatorie a măștii în incinta restaurantelor, atât în ceea ce privește angajații, cât și
clienții, pentru aceștia din urmă regula fiind valabilă în momentul interacțiunii cu spațiile
comune;
încurajarea clienților de a utiliza dezinfectantul pus la dispoziție în restaurant;
realizarea unui traseu marcat cu săgeți, menit să favorizeze păstrarea distanței sociale conform
cerințelor în vigoare;

•
•

măsurarea temperaturii clienților la sosire (în restaurantele KFC, Pizza Hut și Pizza Hut Delivery
din afara centrelor comerciale) și păstrarea datelor personale în cazul în care servesc masa în
restaurant;
Sanitarizarea regulată a tuturor spațiilor din restaurant, care sunt frecventate de către clienți,
cu produse speciale, aprobate și destinate acestor activități.

Ca urmare a redeschiderii restaurantelor la interior, Grupul confirmă că toți angajații KFC, Pizza Hut și
Taco Bell din România au revenit la lucru din șomaj tehnic începând cu 1 septembrie 2020.
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