Nota de premsa

EROSKI INICIA AMB BUREAU VERITAS LA
CERTIFICACIÓ CLEAN SITE DE LES SEVES
BOTIGUES


El certificat avala la implantació dels protocols de neteja i desinfecció
de les instal·lacions i de les mesures de seguretat pertinents

Elorrio, 27 de maig de 2020.- EROSKI ha iniciat el procés de certificació Clean
Site de les seves botigues amb BUREAU VERITAS. Es tracta d’una certificació que
forma part de la iniciativa global “Restart Your Business with Bureau Veritas”, per a
assegurar que les empreses han implementat correctament els protocols de neteja i
desinfecció als seus establiments i intensificar la seguretat del seu personal intern i
dels clients davant la COVID-19.
“Des del primer moment, a EROSKI hem revisat i reforçat els processos del sistema
de neteja de les nostres instal·lacions, extremant la desinfecció als punts crítics de
les botigues i facilitant guants i gels desinfectants, tant a personal intern com a
clients. També hem implantat mesures de prevenció addicionals, com són l’ús de
pantalles de protecció a les caixes de cobrament, el lliurament de mascaretes i
pantalles facials o la implantació d’un protocol de control de l’aforament de les
botigues per a mantenir la distància mínima de seguretat fixada per les autoritats
sanitàries a fi de preservar la seguretat. La certificació Clean Site suposa per si
mateixa una nova acció preventiva, ja que certifica que els protocols i la seva
aplicació es fan de manera correcta per a assegurar, en la mesura possible, les
millors condicions per als qui treballen als nostres establiments i per als nostres
clients; és la nostra prioritat”, ha explicat el director de Salut i Sostenibilitat
d’EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa.
"La certificació Clean Site s’atorga als establiments que tenen els requisits
establerts, i assegura el seguiment dels protocols de neteja i desinfecció. Per això,
en cas que se superi l’auditoria de manera satisfactòria, EROSKI continuarà
desenvolupant la seva activitat habitual en les millors condicions per complir així els
protocols establerts”, afirma la directora de Certificació de Bureau Veritas Espanya i
Portugal, Mónica Botas.

Sobre Bureau Veritas
Bureau Veritas és líder mundial en proves d’inspecció, certificació i assajos. El grup
va ser creat el 1828 i disposa de prop de 78.000 treballadors i d’una xarxa
internacional de més de 1.500 oficines i laboratoris. Bureau Veritas ajuda els seus
clients perquè millorin el seu acompliment per mitjà de serveis i solucions
innovadores,

amb

la

missió

de

garantir

que

els

seus

actius,

productes,

infraestructures i processos compleixin els estàndards i les regulacions de qualitat,
salut i seguretat, protecció ambiental i responsabilitat social. Bureau Veritas cotitza
a la borsa Euronext París i pertany a l’índex CAC Next 20.
Sobre EROSKI
EROSKI és el primer grup de distribució de caràcter cooperatiu d’Espanya i
operador de referència a les regions de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya i
Balears. La seva xarxa comercial arriba als 1.645 establiments, entre supermercats,
hipermercats i cash&carry, a més de gasolineres, òptiques, oficines de viatges,
botigues d’equipament esportiu i el servei en línia. Compta amb més de 6 milions
de socis clients i més de 32.000 socis cooperativistes i treballadors.
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