
 

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania 
 

 
W jakich godzinach czynne jest centrum handlowe? 
Nasze centrum handlowe jest do Państwa dyspozycji w godz. 10-21 od poniedziałku do soboty 
oraz od 10-19 w niedzielę handlową. Zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie 
internetowej oraz Facebooku, gdzie publikujemy na bieżąco informacje o godzinach o lokalach 
otwartych na terenie centrum. 
 
Ile osób może na raz przebywać w centrum handlowym Ferio Gaj? 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w centrum 
handlowym Ferio Gaj może przebywać jednocześnie 1 osoba na 15 m2 powierzchni handlowej, 
czyli około 590 klientów. 
 
Czy w Ferio Gaj kupię maseczki? 
Tak. Maseczki są dostępne w Aptece, lokalu Inmedio oraz Drogerii Natura. 
 
Co robicie, by było bezpieczniej? 
Przestrzegamy wszystkich zaleceń wprowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny, a także 
obostrzeń narzuconych przez rozporządzenia Ministra Zdrowia i Radę Ministrów dla 
bezpieczeństwa klientów przebywających na terenie centrum handlowego. Do dyspozycji klientów 
są dozowniki z płynem dezynfekującym. Obiekt jest dezynfekowany kilka razy dziennie. Pilnujemy 
maksymalnej liczby osób na terenie obiektu i stale informujemy o zachowaniu dodatkowych zasad 
bezpieczeństwa. 
 
Jakie sklepy są otwarte? 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów na ten moment otwarte są wszystkie lokale za 
wyjątkiem Fitness World, Kinderplanety i salonu fryzjerskiego Mada. Restauracje prowadzą 
sprzedaż posiłków na wynos. O otwarciach pozostały lokalach będziemy informować Państwa na 
bieżąco. 
 
Czy czynne są wyspy handlowe? 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wyspy handlowe 
mogą się otworzyć po wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń.  
Czy parking jest czynny? 
Tak, jednakże zalecamy parkowanie co drugie miejsce postojowe w celu zachowania dodatkowych 
środków ostrożności. 
 
Czy toalety na terenie centrum są czynne? 
Oczywiście wszystkie toalety są do Państwa dyspozycji. Dbamy o czystość i dezynfekujemy je 
regularnie. 
 
Czy winda jest czynna? 
Tak. Jednakże zalecamy szczególne środki ostrożności korzystania z windy. Prosimy o ustąpienie 
pierwszeństwa osobom starszym oraz rodzinom z dziećmi przy korzystaniu z windy. Proszę 
również pamiętać o włączaniu przycisków łokciem, a nie dłonią. 
 
Godziny dla seniora - czy nadal obowiązują? 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów godziny dla seniorów przestały obowiązywać z dniem 
4 maja. Zapraszamy wszystkich naszych klientów o dowolnej porze w godzinach otwarcia centrum. 
 
Czy można przyjść z dzieckiem do centrum? 
Oczywiście, jednakże prosimy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia 
obowiązek zakrywania ust oraz nosa dotyczy również dzieci pow. 4 roku życia. 
 
 
 



 

 

 
Czy młodzież poniżej 18 rż. może przebywać bez opieki rodziców w centrum handlowym? 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby pow. 13 roku życia. mogą przemieszczać się 
swobodnie bez opieki rodziców. Zatem bez opieki rodziców mogą na terenie centrum handlowego 
przebywać osoby, które ukończyły 13 lat. 
 
Co z osobą, która na terenie centrum nie przestrzega zasad, np. nie nosi maseczki 
ochronnej? 
Każda osoba przebywająca na terenie centrum handlowego jest zobowiązana do przestrzegania 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Jeśli ktoś, pomimo próśb, nie zastosuje się do 
nakazów zostanie poproszony o opuszczenie terenu centrum. 
 
Czy sklepy zapewnią rękawiczki ochronne?  
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa rozwoju każdy najemca 
zobowiązany jest do przygotowania dla swoich klientów rękawiczek ochronnych lub płyn do 
dezynfekcji, by umożliwić bezpieczne zakupy. 
 
Czy można płacić gotówką? 
Można, aczkolwiek dla zwiększenia bezpieczeństwa swojego oraz innych klientów, zalecamy 
korzystanie z płatności bezdotykowych (za pośrednictwem kart płatniczych bądź telefonu 
komórkowego). 
 
Ile pojemników do dezynfekcji rąk jest na terenie obiektu? 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w trosce o 
Państwa bezpieczeństwo na terenie centrum handlowego rozmieściliśmy pojemniki do dezynfekcji 
rąk przy każdym wejściu do Centrum Handlowego oraz w toaletach. 
 
Czy muszę mieć maseczkę i rękawiczki podczas zakupów. 
Tak. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów każdy Klient centrum 
handlowego ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem). Rękawiczki 
lub płyn do dezynfekcji zapewnią Państwu najemcy, by zakupy były jeszcze bardziej bezpieczne. 
 
Czy restauracje są otwarte? 
Na ten moment punkty gastronomiczne na terenie centrum handlowego oferują jedynie usługę 
zakupu na wynos. Rozporządzenie Rady Ministrów uniemożliwia spożywanie posiłków na terenie 
centrum. 
 
W jaki sposób będą liczone osoby znajdujące się na terenie centrum handlowego? 
Nasi pracownicy stale monitorują liczbę osób znajdujących się w obiekcie, a Centrum Handlowe 
jest dodatkowo wyposażone w automatyczny system zliczania klientów przy wejściu. 
 
Jaką odległość należy zachować w sklepie? 
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla zachowania 
bezpieczeństwa należy zachować co najmniej 2 m odległości od innych osób.  
 
Ile osób będzie wpuszczanych do danego sklepu? 
Maksymalną liczbę osób określa rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju i jest ona uzależniona od 
powierzchni sklepu. Każdy najemca  przy wejściu do swojego obiektu umieści informacje o liczbie 
osób, które może w jednym czasie znajdować się w pomieszczeniu.  
 
Czy centrum handlowe planuje jakieś wydarzenia w najbliższym czasie? 
Ze względu na obecną sytuację w kraju, dla bezpieczeństwa naszych klientów, wstrzymaliśmy 
organizację zaplanowanych wydarzeń. Gdy tylko sytuacja ustabilizuje się przygotujemy dla 
Państwa szereg interesujących atrakcji. 
 
 



 

 

Czy w banku mogą mnie poprosić o odsłonięcie twarzy w celu identyfikacji? 
Tak. Pracownicy banku mogą poprosić o odsłonięcie twarzy w celu identyfikacji. Mamy obowiązek 
uczynić to na ich prośbę. 
 
Czy salon fryzjerski jest czynny? 
Ze względu na wprowadzone przez Radę Ministrów przepisy na ten moment salony fryzjerskie są 
nieczynne do odwołania. Będziemy informować, gdy obiekty te będą mogły ponownie oferować 
swoje usługi. 


