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1). Mỗi hộ gia đình, mỗi khách hàng chỉ được tặng một vé mỗi lần đến mua sắm.
Quý vị sẽ không thể nhận vé thay cho bạn bè hoặc người thân.

2). Quý vị cần có mặt trực tiếp để xếp hàng chờ được gọi đến lượt tham gia
siêu thị. Nếu quý vị rời khỏi hàng, chúng tôi buộc phải rút lại vé của quý vị và
quý vị phải xếp hàng đợi đến khi được gọi theo số mới.

3). Bắt buộc kiểm tra thân nhiệt khi đăng ký đối với tất cả mọi người. Nếu thân
nhiệt của quý vị trên 99,1oF, vui lòng đợi bên ngoài để nhận hàng hóa đóng túi
sẵn.

4). Khi đang ở trong WVCS, quý vị được yêu cầu LUÔN ĐEO KHẨU TRANG và
GIỮ KHOẢNG CÁCH an toàn 6 FEET với những người xung quanh.

5). Siêu thị WVCS chỉ có duy nhất MỘT CHIỀU DI CHUYỂN, quý vị không thể đi
theo chiều ngược lại. Hãy nhớ lấy mọi sản phẩm cần thiết trên kệ khi quý vị đi
qua vì quý vị không thể quay lại để lấy.

6). Quý vị có 10 phút để tham quan mua sắm tại siêu thị, hãy dành tối đa 1,5
phút cho mỗi lối tham quan mua sắm. Vui lòng chọn sản phẩm cần thiết và tiến
lên khi người trước mặt quý vị di chuyển sang khu vực tiếp theo.

7). Vui lòng lấy đủ số lượng theo quy mô gia đình của quý vị được ghi rõ trên
các nhãn trong Siêu thị để đáp ứng đủ cho các thành viên.

8). Vui lòng đóng kín cửa tủ lạnh và tủ đông sau khi xem/lấy sản phẩm.

9)  Khi quý vị ra về, một tình nguyện viên sẽ đi cùng quý vị đến chỗ đậu xe và
giúp quý vị mang xe đẩy hàng trả lại Siêu thị. Nếu không đi xe, quý vị cần đóng
gói hàng hóa của mình khi ra khỏi Siêu thị và trả lại xe đẩy hàng cho một tình
nguyện viên trước khi rời khỏi bãi đậu xe của WVCS.

10). Chúng tôi khuyến khích quý vị mang theo túi khi đến mua sắm tại Siêu thị
WVCS.


