Jak ubra? si? do pracy?
Jak unikn?? takich nieprzyjemnych sytuacji? Wystarczy dobra? ubrania zgodnie z obowi?zuj?cymi regu?ami, przyj?t? etykiet? i dobrym smakiem.
Najbardziej restrykcyjne zasady obowi?zuje we wszelkich instytucjach finansowych, biznesie, ale tak?e w ró?nego rodzaju s?u?bach. Na przyk?ad
piel?gniarki nie tylko zobowi?zane s? do noszenia uniformu. Nie mog? nak?ada? mocnego makija?u, malowa? paznokci na intensywne kolory oraz
uk?ada? nad wyraz fantazyjnych fryzur. Natomiast wszyscy finansi?ci s? zobowi?zani do noszenia garnituru w stonowanym kolorze (w dzie? ? szary
lub granatowy, wieczorem ? czarny), jasnej koszuli, krawata w stonowanych kolorach raz pe?nych butów i skarpetek w kolorze garnituru. Kobiety
powinny nosi? kostiumy sk?adaj?ce si? z ?akietu oraz spódnicy si?gaj?cej kolan. Spódnic? mog? zast?pi? prostymi spodniami. Kostium nie mo?e by?
krzykliwy oraz wzorzysty. Buty, na obcasie nie wy?szym ni? pi?? centymetrów. Je?li kobieta zak?ada spódniczk?, to koniecznie musi na?o?y?
rajstopy, nawet je?li jest gor?co. Du?e firmy i korporacje czasami wprowadzaj? w?asne zasady dress code'u. S?u?y on temu, aby pracownicy jednej
firmy byli ubrani podobnie, dzi?ki czemu s? rozpoznawalni na zewn?trz firmy. Przewa?nie dodatkiem do ubra? s? elementy z logo firmy, na przyk?ad
krawat, apaszka. Pracownik nie mo?e odmówi? za?o?enia takich elementów stroju, jaki przewiduje regulamin firmy, chyba ?e narusza on dobra
osobiste (zbyt krótka spódniczka, zbyt du?y dekolt). Zarówno szef, jak i pracownicy powinni wykazywa? si? zdrowym rozs?dkiem w kwestii ubioru.
Trudno o to latem, kiedy s?upek rt?ci an termometrze osi?ga trzydzie?ci stopni Celsjusza. Wtedy do lamusa odstawiamy garnitury, sweterki i kryj?ce
rajstopy. Je?li dress code firmy nie stanowi inaczej ? mo?na zamiast kostiumu za?o?y? lekk? sukienk? lub bawe?nian? bluzk? koszulow? oraz
spódniczk?. Nale?y przy tym pami?ta?, ?e ubranie nie mo?e ods?ania? zbyt wiele ? ?adnych g??bokich dekoltów, minispódniczek, prze?roczystych
tkanin. Kwesti? sporn? budz? tak?e buty. W mniej formalnych firmach mo?na pracowa? w sanda?ach, ale niektóre firmy wymagaj?, aby buty by?y
pe?ne, czyli nie ods?ania?y palców ani pi?t. W biurach zawsze nale?y nosi? rajstopy, ale mog? by? bardzo cienkie ? 15 den.
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