COVID 19 / Warunki pracy Corona Pracownicy / Użytkownicy
Pracownicy:
Ze względu na wysokie ryzyko zanieczyszczenia pracownicy muszą przestrzegać
następujących ścisłych środków higieny podczas wykonywania usług:
- dokładnie umyj ręce przed i po pracy;
- noś jak najwięcej rękawiczek;
- przewietrzyć dom;
- kichanie lub kaszel w chusteczce i natychmiast wrzucaj do zamkniętego kosza;
- gdy użytkownicy są obecni w domu podczas usług, muszą znajdować się w osobnym
pomieszczeniu;
- zawsze trzymaj się co najmniej 1,5 metra od kogokolwiek.
- Te środki ostrożności należy stosować jeszcze bardziej skrupulatnie w obecności osób
wysokiego ryzyka (osób powyżej 65 roku życia, cierpiących na ciężkie choroby
przewlekłe lub których układ odpornościowy jest osłabiony).
1. Pracownicy mogą oczywiście w każdej chwili skontaktować się z firmą kupującą
usługi, jeśli mają wątpliwości co do miejsca pracy, jeśli martwią się współpracą z
(starszymi) użytkownikami itp.
2. Praca powinna być zawsze możliwa do bezpiecznego zorganizowania. Jeśli pracownik
czuje się niepewnie, ponieważ użytkownik nie przestrzega (lub nie może) wykonać
zaplanowanych działań, ma on prawo opuścić miejsce pracy. W takim przypadku
pracownik natychmiast informuje firmę kuponu usług, która podejmuje odpowiednie
środki w stosunku do użytkownika.
3. Pracownicy, którzy nagle lub krótko przed wykonaniem swoich obowiązków czują się
chorzy, zgłaszają to firmie wystawiającej kupony serwisowe i użytkownikowi zgodnie z
wewnętrznymi procedurami. Jeśli lekarz stwierdzi ryzyko zanieczyszczenia covid-19,
pracodawca jest natychmiast informowany. Informuje to (poprzednich) użytkowników
zgodnie z zasadami dotyczącymi prywatności.
4. Pracownicy z objawami covid-19 powinni ściśle przestrzegać wytycznych medycznych.
5. Praca w miejscu użytkownika musi być możliwa do bezpiecznego wykonania, a
pracownik oczywiście dostosowuje swoje zachowanie, aby zminimalizować ryzyko
zanieczyszczenia:
• Podczas odbioru i podczas sprzątania należy wziąć pod uwagę zasady dystansu
społecznego. Jeśli zakwaterowanie na to pozwala, użytkownik znajduje się w oddzielnej
przestrzeni podczas pracy. Jeśli nie jest to możliwe, należy zachować maksymalną
rozsądną odległość. Jeśli nie jest możliwe utrzymanie minimalnej odległości 1,5 metra,
praca nie może zostać wykonana.
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• Pracownik musi używać rękawiczek tak często, jak to możliwe. Ponadto pracownik myje
ręce dokładnie i regularnie mydłem i wodą, to znaczy przynajmniej przed i po pracy.
Pracownik używa jednorazowych ręczników papierowych lub czystego ręcznika do
suszenia rąk. Ręczniki papierowe jednorazowego użytku wyrzucane są do zamkniętego
worka na śmieci.
• Pierwsze zadanie polega na dezynfekcji głównych punktów kontaktowych (klamki,
przełączniki, telefony, powierzchnie takie jak stoły, blaty, piloty ...) oraz urządzenia sanitarne
(zwłaszcza przycisk spłukiwania, balustrady, krany ...). Pracownik powtarza to zadanie po
zakończeniu pracy.
1. Podczas podróży transportem publicznym należy w pełni stosować zasady zdystansowania
społecznego. Firmy muszą poinstruować pracowników podróżujących środkami transportu
publicznego, aby podróżowali poza godzinami szczytu w jak największym stopniu. W
porozumieniu z pomocnikami domowymi i klientami firma kuponów usługowych może
rozważyć dostosowanie godzin pracy; w sprawach związanych z ubezpieczeniami firma
kuponów serwisowych musi być również zawsze informowana z wyprzedzeniem.
2. Pracownik zawsze ma przy sobie wystarczającą ilość tkanki twarzy. Robotnik zakrywa nos i
usta chusteczką, gdy wydmuchuje nos, kicha i kaszle. Następnie pracownik wrzuca chusteczkę
do zamykanego worka na śmieci i dokładnie myje ręce.
Instrukcje dla użytkownika

1.

Pracownik nie może pracować pod żadnym pozorem z (przypuszczalnie) skażoną
osobą. Użytkownik jak najszybciej informuje firmę zajmującą się kuponami
usługowymi, jeśli taka sytuacja wystąpi.

2.

Użytkownik zabezpiecza miejsce pracy w następujący sposób:

• Użytkownik zapewnia możliwość umycia rąk, czystego ręcznika, środka dezynfekującego (np.
Wybielacza 10 * rozcieńczonego w wodzie) i oczywiście całego sprzętu i środków czyszczących.
• Użytkownik zapewnia, że miejsce pracy jest - o ile to możliwe, ale o ile to możliwe - doskonale
wentylowane, najlepiej przed przybyciem pracownika. Jeśli zapewniona jest wentylacja
mechaniczna, należy ją maksymalnie wykorzystać.
• Podczas czyszczenia użytkownik unika kontaktu z pracownikiem. Jeśli zakwaterowanie na to
pozwala, użytkownik znajduje się w oddzielnej przestrzeni podczas pracy. Jeśli nie jest to
możliwe, należy zachować maksymalną rozsądną odległość. Jeśli nie jest możliwe utrzymanie
minimalnej odległości 1,5 metra, praca nie może zostać wykonana.
• Kontrole serwisowe są przygotowywane z wyprzedzeniem, aby uniknąć osobistego kontaktu.
Zdecydowanie zaleca się stosowanie elektronicznych kontroli usług.
Najpierw zadbaj o siebie i bezpieczeństwo!
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