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Υγεία. Ασφάλεια. Εμπιστοσύνη. 
Τρεις λέξεις που υπογράφουν όλες τις πράξεις της ΑΒ από εκείνες τις πρώτες μέρες που η απειλή 
της πανδημίας άλλαζε την καθημερινότητά μας, για πάντα. Λέξεις με περιεχόμενο και ουσία που 
έγιναν φροντίδα, γρήγορα αντανακλαστικά και ευελιξία στις νέες συνθήκες σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Αρμόδιων Αρχών. Με συνέπεια, επιμονή και εγρήγορση, στην ΑΒ Βασιλόπουλος 
βάζουμε κάθε μέρα τα δυνατά μας για να κρατήσουμε τους ανθρώπους και τους πελάτες μας 
ασφαλείς. Και το πετυχαίνουμε γιατί οι τρεις πρώτες λέξεις αυτού του κειμένου είναι γραμμένες επί 
δεκαετίες στις αρχές μας μας και βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα των ανθρώπων μας. 
Με την εμφάνιση της πανδημίας, αναλάβαμε δράση. Σε κάθε μέτρο της Πολιτείας, εμείς κάναμε και 
το ένα βήμα παραπάνω. Και η διεθνής Πιστοποίηση “CoVid-Shield", επίπεδο Principal, που 
λάβαμε πρόσφατα από τον ανεξάρτητο φορέα TÜV AUSTRIA έρχεται να συμπληρώσει και να 
αγκαλιάσει μια σειρά ενεργειών από την αρχή της εξάπλωσης του Covid-19. Στην πράξη, σημαίνει 
ότι παίρνουμε όλα εκείνα τα μέτρα και τηρούμε όλες τις διαδικασίες, ώστε η λειτουργία, οι 
εργαζόμενοι και πελάτες μας, να είναι πλήρως προστατευμένοι από την απειλή της νόσου. 
Εσείς, που μας εμπιστεύεστε καθημερινά για τις αγορές σας, γνωρίζετε καλά ότι κάνουμε πολλά 
περισσότερα. Κρατήσαμε αποστάσεις και τοποθετήσαμε σε όλα τα καταστήματα του δικτύου μας 
από την πρώτη μέρα διαγραμμίσεις για να βοηθήσουμε τους πελάτες και τους ανθρώπους μας να 
κινούνται εύκολα και με ασφάλεια. Τηρήσαμε τις αποστάσεις των 15 τ.μ. για κάθε άτομο και 
ενισχύσαμε τον έλεγχο με ηλεκτρονική καταγραφή εισερχομένων και εξερχομένων πελατών. 
Δώσαμε προτεραιότητα, από την πρώτη στιγμή στις ευαίσθητες ομάδες, για άτομα άνω των 65 ετών, 
ΑΜΕΑ, εγκυμονούσες, νοσηλευτικό προσωπικό και αστυνομικούς, ενώ προστατευτικά Plexiglass 
τοποθετήθηκαν από την αρχή στα ταμεία μας. 
Σήμερα συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα χωρίς να εφησυχάζουμε και διασφαλίζουμε ότι όλοι, 
πελάτες και εργαζόμενοι, φοράμε τις μάσκες μας και προσαρμοζόμαστε ξανά στα νέα δεδομένα. 
Και σε όλα αυτά που εμείς κάνουμε, πρέπει να προσθέσουμε τη δική σας ενεργή συμμετοχή, το δικό 
σας ρόλο, που είναι εξίσου, ίσως και περισσότερο σημαντικός. 
Η δική σας αποδοχή στη δική μας επιμονή στη «λεπτομέρεια»… 
Η δική σας υπευθυνότητα, ατομική και συνολική. 
Όλα αυτά δίνουν καθημερινά, σε όλους εμάς στην ΑΒ Βασιλόπουλος, τη διάθεση και τη δύναμη να 
συνεχίζουμε να φροντίζουμε για τη δική σας Υγεία και Ασφάλεια. Να διεκδικούμε τη δική σας 
Εμπιστοσύνη. 
ΑΒ Βασιλόπουλος. Μένουμε σταθερά δίπλα σας με ασφάλεια. 
Και με τη διεθνή Πιστοποίηση “CoVid-Shield” της TÜV AUSTRIA. 
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