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TÄHTIS TEADA!

KAUBAKORIDOR

JÄÄTMEPUNKT

SUITSETAMISE KOHT 

TÖÖTAJATE RIIETUSRUUM

TÖÖTAJATE PARKLA

LÕUNAKESKUSE INFOPUNKT

POSTKAST

TURVARUUMT

R

KORISTUSVEE
ÄRAVALAMISE KOHT

NB! Palume kindlasti antud infost teavitada ka uusi ning ajutisi töötajaid.

BUSSIPEATUS

LIUVÄLJA
UKS

•   Inventuurid, reklaamaktsioonid ja varasemad sulgemisajad
    palume kooskõlastada Lõunakeskusega vähemalt 5 päeva ette aadressil:
    info@lounakeskus.com.

•   Reklaam-, presentatsiooni- ning ekspositsioonipindade kasutamise soovist palume 
    teada anda aadressil info@lounakeskus.com.

•   Kaupluse sulgemine teenindaja lõunapausiks on lubatud maksimaalselt 30 minutiks. 
    Kaupluse avamise aeg tuleb �kseerida kellaga müügikoha uksel.

•  Lõunakeskuses töötavatel klienditeenindajatel peab tööpostil viibides olema
    rinnas loetav nimesilt.

•   Tööjate riietusruumid asuvad teisel korrusel. Asukohta vaata plaanilt.

•   Lõunakeskuse töötatele on parkimiseks ette nähtud ainult järgmised VÕIMALUSED:
    - oma maja töötajate parkla. Asukohta vaata plaanilt.
    - kliendiparkla kaugemates servades
    - Lõunakeskuse töötajatel on KEELATUD parkida Maksimarketi juures 
      olevasse korrusparklasse.

•   Igal kauplusel on oma postkast,  mida tuleb tühjendada vähemalt
    üks kord nädalas. Postkastide asukohta vaata plaanilt.

•   Kauba transportimine toimub ainult kaubakoridoride kaudu. 
    Kaubakoridorid tuleb hoida puhtad. Kauba transportimine toimub 
    Lõunakeskuse kaubakärude või roklatega. Supermarketite ostukärusid 
    ei ole lubatud kasutada kauba transportimiseks. 

•   Lõunakeskuse töötajatel on suitsetamine LUBATUD ainult selleks ettenähtud kohtades
    - II korruse suitsuruumis ja Liuvälja korrusparkla alumisel tasandil
    Vaata asukohti plaanilt.  Muudes kohtades on suitsetamine KEELATUD!

•   Lõunakeskuse puhastusteenindaja hoiab puhtana keskuse galeriid ning
    kaupluse vaateaknad kuni 1.8m kõrguseni. Iga kauplus tagab puhtuse oma
    pinnal ning hoiab puhtana ka kaupluse vaateakende sisemised küljed.

•   Üldkasutatavates WC-des tuleb kõigil puhtust hoida. Koristusvesi ja kohvipaks tuleb 
    valada WC-potti. Koristusvee ära valamiseks on ette nähtud ka spetsiaalne koht inva-WC-s, 
    mis asub restoran Melu juures.

•   Lõunakeskuses on lubatud jagada ainult õhuga täidetud 
    õhupalle; heeliumiga täidetud õhupallide jagamine on rangelt KEELATUD.

•   Lõunakeskuses on jäätmete sorteerimine kõigile KOHUSTUSLIK!
    Sorteeri jäätmeid vastavalt konteinerite märgistusele ja jälgi juhendeid jäätmepunktis:

  - PAPP JA PABER.  NB! Igaüks pressib oma papi ise!
 KILE  - HELE KILE ERALDI PRESSI NING VÄRVILINE KILE RAAMI
  - BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED
  - SEGAOLMEJÄÄTMED

•   Keskuse galeriides paiknevad prügikastid on mõeldud Lõunakeskuse klientidele
    ja keskuse töötajad ei tohi sinna jäätmeid ladustada.

•   Magnetkinkekaardi küsimuste osas palun pöörduge infoleti poole numbril: 731 5500.

•   Peale kella 22 saab Lõunakeskusest väljuda Liuvälja uksest või kaubakoridoride ustest.

 

 

   

 
  

TÄHTSAD KONTAKTID:
Lõunakeskuse  infopunkt: 731 5500

 

Turvateenistus ja tehniline avarii: 5348 0503
   

   
 

LIFT

LUKUSTATAV JALGRATTA PARKLA
KORRUSPARKLA ÜLESÕIDU RAMBI ALL

LIFT

LIFT
LIFT

Haldusküsimused: haldus@lounakeskus.com
Üldine info: info@lounakeskus.com
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