
            

 

 

Żabka zwiększa dostawy maseczek i środków do dezynfekcji 
Środki ochrony osobistej w stałej ofercie sklepów sieci 

 
Sklepy Żabka to miejsce, gdzie każdy przy okazji zakupów może zaopatrzyć się w środki ochrony 
osobistej. W stałej ofercie sieci są żele i płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, chusteczki do 
dezynfekcji, chusteczki antybakteryjne oraz jednorazowe maseczki. Żabka chce, by każdy klient 
mógł zaopatrzyć się w niezbędne w czasie pandemii środki ochrony osobistej, dlatego w ostatnich 
dniach, w placówkach, w których odnotowano wzmożone zainteresowanie klientów tego typu 
asortymentem, zwiększono ich dostawy. W związku z objęciem całego kraju tzw. żółtą strefą, 
Żabka ruszyła także z akcją przypominającą franczyzobiorcom oraz ich pracownikom, jak ważne 
są utrzymanie reżimu sanitarnego oraz konieczność zakrywania ust i nosa w przestrzeni 
publicznej. 
 
Wszystkie działania Żabki są zgodne m.in. z instrukcjami przekazanymi przez NFZ i zaleceniami WHO, 

zapisami specustawy oraz rządowymi wytycznymi. 

 
- Od początku pandemii podejmujemy szereg działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa 

naszych klientów, franczyzobiorców i pracowników. Zapewniliśmy szeroki dostęp do maseczek w 

bardzo niskiej cenie. Do dzisiaj sprzedaliśmy prawie 38 mln sztuk – średnio już każdy Polak ma 

maseczkę z Żabki. Wraz z TÜV NORD Polska wdrożyliśmy unikatowy na rynku i ponadstandardowy 

program oceny bezpieczeństwa higienicznego w sklepach o nazwie „Bezpieczeństwo i Higiena +”. 

Regularnie informujemy też naszych franczyzobiorców o obecnych i nowych zaleceniach sanitarnych, 

a w związku z ostatnimi decyzjami rządu po raz kolejny przypomnieliśmy im wszystkie aktualnie 

obowiązujące w naszej sieci zasady. Apelujemy także do klientów, by pamiętali o obowiązku 

zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz w czasie każdej, nawet najkrótszej wizyty w 

sklepie. Wywiązując się z tego nakazu, okazujemy troskę nie tylko o własne zdrowie, ale również o 

zdrowie osób przebywających w naszym otoczeniu – mówi Anna Grabowska Wiceprezes Zarządu ds. 

Komercyjnych Żabka Polska. 

 

Dodatkowo sklepy Żabka zostały wyposażone w unikalne, bezdotykowe stacje dezynfekcyjne. 

Urządzenia te zostały zaprojektowane i stworzone specjalnie na potrzeby sieci – dzięki nim podczas 

zakupów w Żabce, w całkowicie bezpieczny sposób, tj. bezdotykowo, można zdezynfekować nie 

tylko dłonie, ale także zakupione właśnie produkty. 

 

W należących do sieci sklepach regularnie prowadzona jest także dezynfekcja, m.in.: kas 

samoobsługowych, klamek, blatów, lad, terminala, skanera, stoiska kawowego i wielu innych 

elementów sklepu. Do zabiegów dezynfekcji stosowane są środki przeznaczone do powierzchni 

mających kontakt z żywnością, które są zarejestrowane w wykazie środków biobójczych i posiadają 

działanie dezynfekujące. 

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów w sklepach Żabka  wprowadzono 

możliwość samodzielnego skanowania produktów, a także maksymalnie ograniczono czas dostaw 

oraz wejścia kierowcy do sklepu. Zmieniono również strefę Żabka Café, m.in. wszystkie rozpakowane 
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akcesoria zostały skompletowane w specjalnie przygotowany i zapakowany zestaw kawowy, 

składający się z kubka, wieczka, mieszadełka i serwetki.  

 

Dużą popularnością wśród klientów Żabki cieszy się usługa obsługi przesyłek kurierskich, dlatego 

również na tym polu sieć zadbała o bezpieczeństwo. Obecnie podczas przyjmowania i wydawania 

przesyłek kurierowi obsługa sklepu nie ma konieczności poświadczania tej czynności podpisem na 

urządzeniu mobilnym przewoźnika czy na dokumentach przewozowych. Natomiast przy odbiorze 

paczki to sprzedawca, a nie klient może wprowadzić indywidualny kod PIN. Ostatnio, sieć 

postanowiła jeszcze bardziej ułatwić i przyspieszyć ten proces, dodając do aplikacji mobilnej żappka 

nową funkcjonalność – Żappka Post. Pozwala ona śledzić zamówioną przesyłkę i ułatwia jej odbiór. 

 

Pomimo wielu działań Żabka chciała pójść krok dalej, dlatego wdrożyła unikatowy na rynku i 

ponadstandardowy program oceny bezpieczeństwa higienicznego w sklepach o nazwie 

„Bezpieczeństwo i Higiena +”. W jego ramach audytorzy Działu Weryfikacji Standardów Żabka 

Polska, wspólnie z niezależną akredytowaną jednostką certyfikującą TÜV NORD Polska, sprawdzają 

m.in. stan czystości, higienę na sali sprzedaży, na stoisku Żabka Café czy w otoczeniu sklepu, stan 

techniczny wyposażenia placówek oraz dostępność dla klientów i pracowników środków ochrony 

osobistej. Placówki, które pozytywnie przejdą audyt, otrzymują znak BiH+, potwierdzający 

spełnienie wymagań programu oraz wymagań w zakresie utrzymywania reżimu sanitarnego 

związanego z sytuacją pandemiczną.  

 
________________________ 

 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6600 

placówek prowadzonych przez ponad 4900 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat 

działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są 

odwiedzane codziennie przez ponad 2 miliony klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od 

najbliższej Żabki. W nowym formacie, wzbogaconym o szeroki wachlarz usług dodatkowych, funkcjonuje już ponad 6500 

sklepów. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, 

odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o 

zdrowie i aktywny styl życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka 

Polska na: www.zabka.pl. 

 

____________________________ 

Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  

tel. +48 514 877 509 

 

 

 


