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PENNY ZAVÁDÍ DALŠÍ OPATŘENÍ PROTI COVID-19 

Praha, 25. 3. 2020 – PENNY jako řetězec s nejvyšším počtem prodejen u nás v tyto dny 
dovybavuje všechny své prodejny tak, aby ještě více snížila riziko nákazy Covid-19. Během 
dnešního dne bude dokončena instalace ochranných přepážek u všech pokladen na 31 
pražských pobočkách a v průběhu následujících dnů budou těmito přepážkami vybaveny 
pokladny na všech 385 prodejnách po celé republice. 
 
„Velmi rychle jsme navrhli technické řešení a začali s výrobou přepážek z plexiskla na naše 
pokladny. Instalace zabere pár desítek minut, ale musíme si uvědomit, že pro nás to při počtu 
našich prodejen znamená více než 1 600 pokladen po celé republice. O to víc musím ocenit 
práci našich lidí, kteří toto opatření dokázali tak rychle realizovat,“ říká Václav Šíma, vedoucí 
stavebního oddělení PENNY. Současně PENNY na svých prodejnách vyznačuje na podlahy 
svých prodejen vzdálenost pro bezpečný odstup mezi zákazníky tak, aby jim usnadnil orientaci 
a dodržování tohoto základního pravidla ochrany zdraví v aktuální situaci.  
 
Ve všech prodejnách PENNY platí už třetí týden zpřísněná pravidla úklidu a desinfekce. 

Zaměstnanci už v polovině minulého týdne obdrželi dostatečný počet roušek, průběžně pak 

dostávají osobní desinfekční gely nebo jednorázové rukavice.  

O společnosti PENNY MARKET Česká republika 

Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z 

největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 23 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil 

se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje přes 385 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje 

práci více než 5 600 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí 

věrnostní program PENNY karta. 
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