Bortom Covid-19
Återöppna ett köpcentrum
Detta dokument är utformat för att ge vägledning om förberedelser och övervägande för att
återöppna ditt köpcentrum efter Covid-19 pandemin.
Håll dig uppdaterad och följ alltid rekommendationerna från lokala myndigheter och
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

1st edition 2020-04-06

Om SAFE ShoppingCenters
SAFE ShoppingCenters ett oberoende rådgivningsföretag och certiﬁeringsorgan
som stödjer köpcentrumet och detaljhandeln.
SAFE Shopping Centers består av experter inom köpcentrum, risk och säkerhet
samt krishantering. Vi jobbar globalt med att att förebygga och hantera risker i
köpcentrum och fastighetsbolag.

Vi erbjuder en rad tjänster för köpcentrum och fastighetsbolag relaterade till
operativa risker, inklusive:
SAFE Retail Destination certiﬁering, enligt "Shopping Center Risk, Resilience and
Security Standard"
Rådgivande för köpcentrum och fastighetsbolag
Utveckling av ramverk
Krishanterings och utbildning
Kontinuitetsplanering
Säkerhet och riskhantering

Inledning
Allteftersom länder runt om i världen inför olika begränsningar med anledning av Covid-19 pandemin som
direkt påverkar verksamheten, innebär det unika utmaningar för både återförsäljare och hyresvärdar. Med
den nuvarande utvecklingen kan ingen förutsäga när restriktionerna kommer att hävas eller hur
situationen kommer att se ut när de väl är det.
Under hela denna tid måste du leva med snabba förändringar och en betydande mängd osäkerhet. Du kan
behöva fatta svåra beslut som kan påverka din verksamhet inom överskådlig framtid.
Det kommer dock ett slut på krisen. Och när den gör det måste du vara beredd att återställa din
verksamhet så snabbt som möjligt. Detta dokument syftar till att vara ett stöd i era förberedelser inför det
ögonblicket.

Platser med bekräftade COVID-19 fall 1 april 2020
Bild av CDC - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/locations-conﬁrmed-cases.html
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Planering

Skapa tydliga mål och prioriteringar för ditt köpcentrum.
Gör en riskbedömning för att öppna köpcentret igen.
Utveckla en plan för din återöppning, ta med ankarhyresgäster i planeringen om möjligt
Var förberedd på en andra våg av smitta och ha planer för detta.
Håll fast vid dina mål, men anpassa åtgärderna för att nå dit beroende på den aktuella situationen.
Dina prioriteringar kan vara:
1) Säkerhet och trygghet för personal, hyresgäster och besökare
2) Se till att köpcentret, eller en del av det, fungerar kontinuerligt
3) Stöd till hyresgäster

Kontinuerlig bedömning och krishantering
Situationen förändras snabbt, vilket kräver att du har en god omvärldsbevakning och gör nya bedömningar
kontinuerligt.
1. Få en tydlig överblick över den nuvarande situationen. Värdera dina informationskällor och följ ofﬁciella
rekommendationer.
2. Gör antaganden baserade på aktuell information. Fatta beslut och genomföra planer för att nå dina
övergripande mål och följ upp dem. Förbered alternativa planer baserat på "tänk om"-scenarier.
3. Gör regelbundna uppdateringar avseende situationen. Håll dig till dina mål, och var inte rädd för att göra
ändringar i dina planer om situationen ändras.
4. Kommunicera med relevanta intressenter om den nuvarande situationen, vad du gör och dina avsikter.
5. Upprepa steg 1-4 kontinuerligt!

Förstå och acceptera din situation
Skapa tydliga mål och prioriteringar för ditt köpcentrum.
Se till att utveckla din plan
Håll dig till dina mål, men anpassa dina handlingsplaner beroende på
den nuvarande situationen.
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Kommunikation

Osäkerhet och brist på information är grogrund för ryktesspridning och rädsla. Var noga med att ta initiativet
och fylla informationsvakuumet med dina budskap.
1. När ditt datum för återöppning är känt, meddela det till alla relevanta parter
2. Var öppen och ärlig i all kommunikation
3. Kommunicera med relevanta intressenter om den nuvarande situationen, vad du gör och dina avsikter.
4. Granska din kommunikationsplan och förbered för möjliga scenarier.
5. Se till att personalen är medveten om vad de ska säga och var de ska hänvisa journalister och media.
6. Bevaka sociala medier. Agera snabbt för att avbryta alla rykten eller falsk information.
7. Ha en kontinuerlig dialog med hyresgästerna för att upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt.
8. Var synlig i ditt primära upptagningsområde. Kommunicera din situation och initiativ till lokalsamhället.
9. Granska och öka kommunikationen i köpcentrumet avseende regler och riktlinjer relaterade till Covid-19
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Centrumledning

Även om din omedelbara kris har blåst över, och ditt köpcentrum är på väg att öppna igen, tänk på att
personal och hyresgäster kan vara mitt uppe i egna kriser, både personliga och affärsrelaterade. Människor
kan ha förlorat vänner och familj eller sett sitt livsverk förstöras på kort tid. Som en följd av detta måste vi
vara beredda att möta och hantera irrationella och desperata beteenden.

Allmänt
- Du kan behöva fastställa ytterligare strategier mot bakgrund av COVID-19-pandemin. Dessa kan omfatta
policys kring arbete hemifrån, sjukskrivning, handtvätt och sanitet, etc. Det är viktigt att tydligt kommunicera
policy förändringar.
- Upprätta en kontinuitetsplan för personalen. Överväg att arbeta i skift eller hemifrån med endast en del av
personalen på kontoret samtidigt för att undvika korskontaminering och risken för karantän av hela
ledningsgruppen.
- För en dialog med tjänsteleverantörer och bevaka deras situation.
- Har en back-up plan om tjänsteleverantörer inte kan upprätthålla sin verksamhet på grund av personal eller
ﬁnansiella problem
- Utför regelbunden desinfektion av arbetsplatsen, inklusive PC-tangentbord och mobiltelefoner.
- Förbered dig på att vara mobil. Ta med dig din dator och relevanta papper hem, om du behöver arbeta
hemifrån i morgon.
- Se till att hyresgäster och tjänsteleverantörer rapporterar direkt till centrumledningen vid bekräftad eller
misstanke om en smittad medarbetare.
- Upprätta mötesplatser åtskilda från centrumförvaltningskontoret för att undvika korskontaminering.
- Överväg att installera plexiglas för reception och informationsdiskar.
- Vara synlig och tillgänglig för personal, hyresgäster och tjänsteleverantörer. Lyssna på deras oro och hantera
frågor innan de växer.

Hyresgäster
- Kommunicera eventuella förändringar i policys och normala rutiner. Utför regelbundna efterlevnadskontroller
av dessa.
- Uppdatera personal och kontaktlistor regelbundet.
- Stöd dina hyresgäster med råd om butikssäkerhetsrutiner och hjälp dom om möjligt med implementering.
- Ha en plan och ett tydligt mandat för hur du ska hantera hyresgäster i konkurs, och se till att du är väl
införstådd med vilka åtgärder som du lagligt kan vidta.
- Många hyresgäster kommer att vara under extrem press, och känslor kan gå höga. Se till att beakta säkerhet
och trygghet för din personal.
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Tekniska system

Omfattningen av de förberedelser som behövs varierar beroende på hur länge ditt köpcentrum har varit
helt eller delvis stängt, och nivån på underhållet som utförts under tiden.
Rådgör alltid med lokala myndigheter och ditt försäkringsbolag för eventuella speciﬁka krav innan du
öppnar ditt center igen.

Brand
- Provkörning brandpumpar
- Testa brandlarmet
- Kontrollera att alla nödutgångar och utrymningsvägar är fria från hinder
- Kontrollera alla nödutgångsdörrar för att säkerställa funktionaliteten.
- Testa brandscenariot för att säkerställa funktionaliteten hos automatiska dörrar, högtalare etc.
- Testsystem för avbrottsfri strömförsörjning
- Genomför en rundvandring av hela fastigheten innan du öppnar

CCTV
- Kontrollera bildkvaliteten för varje kamera för att säkerställa att linserna är rena och kamerorna inte ändrat
läge

Passersystem och inbrottslarm
- Kontrollera funktion
- Gå igenom vem som har tillgång till byggnaden och uppdatera tillstånd.
- Bekräfta hyresgästers personallistor och ta bort passertillstånd för tillfälligt uppsagd personal och
stängda/uppsagda hyresgäster.

Övrigt
- Spola och kontrollera vattensystemet.
- Kontrollera avloppsfunktionen, inklusive fettavskiljare.
- Testa alla toaletter, inklusive larmknappar.
- Kontrollera hissar och rulltrappor.
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Övrigt att beakta

Besökare
- Uppdatera kommunikation vid ingångar med Covid-19 riktlinjer och eventuella särskilda husregler.
- Upprätta och kommunicera policy avseende köbildning och distansering. Var beredd på att hjälpa hyresgäster
att genomdriva detta.
- Installera golvdekaler för att ange avståndet mellan köande besökare vid bankomater och andra relevanta
områden
- Om möjligt, ge möjligheter till handdesinﬁcering, särskilt i anslutning till restauranger
- Informera om social distansering och var man kan hitta närmaste handtvätt
- Överväg differentierade/förlängda/tidiga öppettider som en tjänst till riskgrupper.
- Överväg samordnade leveranstjänster för att tillgodose personer i karantän

Säkerhet
- Se över och anpassa beredskaps- och utrymningsplaner utifrån rådande förhållanden.
- Var beredd på att stödja hyresgäster med köhantering
- Om det krävs pga restriktioner i antal besökare, begränsa antalet öppna ingångar och bevaka dessa.
- Låt vaktbolaget kontrollera och genomdriva efterlevnaden av eventuella nya regler, både i centrumet och hos
hyresgäster.

Städning
- Följ ECDC:s (European Centre for Disease Prevention and Control) rekommendationer.
- Se till att det ﬁnns lämpliga kemikalier.
- Öka frekvensen av städning för toaletter, vårdrum, lekplatser, restaurangtorg och andra riskbenägna
områden.
- Se till att regelbundet desinﬁcera installationer med hög beröringsfrekvens, såsom bankomater, hissknappar,
interaktiva navigeringsskärmar, etc.
- Se till att det ﬁnns lämpliga skydd, riktlinjer och utbildning för städpersonal.
- Se till att du har en plan för hur du stänger av och desinﬁcerar ett område efter en misstänkt smittad om det
behövs.
- Om möjligt, teckna avtal med ett företag om desinfektion av både gemensamma utrymmen och
hyresgästlokaler vid behov. Detta underlättar kvalitetssäkring, samordning, och snabba åtgärder.
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Hyresgäster

Återöppnande av butik
- Kontrollera nödutgångar rutter och dörrar
- Kontrollera brandsläckare och utgångsdatum
- Granska krisplaner baserat på rådande situation och personalräkning
- Uppdatera personallista och kontaktinformation och skicka till centerledningen
- Plan för leverans av varor och tillfällig förvaring
- Om antalet kunder är begränsat i butiker, förbered och sätt upp kommunikation.
- Planera för att hantera köer. Om det genomförs med hyresgästens vakter, bör detta samordnas med centrumledningen.
- Sätt upp golvdekaler för köande och överväg att montera plexiglas vid kassor för ytterligare skydd.
- Sätt upp kommunikation för att påminna kunderna att ge varandra utrymme
- Kommunicera alla nya policys och / eller idéer till centrumledningen.

Butiksdrift
- Kontrollera att anställda har möjlighet till och genomför följer anvisningar för handtvätt.
- Säkerställ att sjuka inte kommer till jobbet.
- Medarbetarens kontaktuppgifter är uppdaterade.
- Rutiner för att rapportera sjuka till Center management är kända.
- Butikerna har gjort schemaläggningsjusteringar för att möjliggöra ytterligare desinﬁcering.
- Regelbunden rengöring av utsatta områden såsom kassadiskar, dörrhandtag, och populära produktdisplayer.
- Begränsa kontanthantering och nära kontakt med kunder.

Övrigt
- Återöppnande av riskbenägna områden som, biografer, gym och lekplatser bör diskuteras med operatören
innan de öppnas igen. Om det är tillåtet att använda, se till att operatörerna har självförsörjande planer på hur
man minimerar alla risker och hur desinfektion ska hanteras.
- Granska rutiner för varumottagning och begränsa personlig kontakt där varor tas emot eller hanteras.
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Dokument och övrig information

Covid-19 and Considerations for Shopping Centers

Guide to Shopping Center Risk and Security

ECDC information portal - https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
ECDC Information leaﬂet - https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/information-leaﬂet-template-covid-19
ECDC E-learning - https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19
ECDC Guidance for environmental cleaning - https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmentalcleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
Key facts for event planners - https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/ﬁles/documents/COVID-19-key-facts-event-planners.pdf

Kontakta oss
Tel:

+46 31 20 10 00

Email: enquiries@safeshoppingcenters.com
Website : www.safeshoppingcenters.com

