Додаток No 2
до Регламенту молодіжного притулку PTSM w Rzeszowie щодо
процедур безпечного функціонування притулку під час епідемії Коvid19 в Польщі.
I. Призначення процедур, реалізованих
1.
2.
3.
4.
5.

Підвищення безпеки та охорони здоров'я для робітників і притулків.
Мінімізація ризику зараження між гостями і співробітниками притулку.
Обмеженняконтактної ставки в зоні гуртожитку протягом заданого терміну. захист
від небезпеки зараження.
Комплексні заходи з адаптації до етапу прогресу епідемічної держави.
Безпека гостей хостелу є першою. Якщо ви вважаєте, що коронавірус (COVID-19)
може вплинути на ваші плани поїздок, то Booking.com є корисним. Відвідайте
довідковий центр Booking.com. Крім того, варто з інформацієюooking.com на
коронавірусу в Польщі та світі.

II. Забезпечення безпеки співробітників/послуг.
1.

2.
3.

4.

Визначте завдання та процеси, які зазвичай вимагають тісної взаємодії та
визначають, як змінити їх для збільшення фізичних відстаней між працівниками
та туристами, підтримувати безпеку роботи відповідно до чинного законодавства
(мінімум 1,5 м на робочих місцях).
Визначити зрушення роботи з метою підвищення безпеки співробітників в даний
час перебування в притулку.
Скорочення кількості працівників з використанням тих самих областей
одночасно,наприклад , з соціальної кімнати і т. д. У цих кімнатах рекомендується,
щоб кількість людей, які їх використовують, дозволяє підтримувати соціальну
дистанцію не менше 2 м. Обладнання індивідуального захисного обладнання, в
тому числі маски або шоломи, рукавички і ручне Дезінфікуючі засоби, а також
водонепроникні Фартухи довгий рукав, які будуть використовуватися в разі
потреби.
Рекомендації для співробітників:
• Перед початком роботи, відразу після приходу на роботу, обов'язково
потрібно мити руки з милом і водою.

Носіть захисні рукавички при виконанні обов'язків і маску, щоб
захистити рот і ніс, коли ви спілкуєтеся з клієнтами.
• Зберігати безпечну дистанцію від співрозмовника і колег
(рекомендується 2 метри).
• Регулярно мийте руки часто і досконально з милом і водою відповідно
до інструкцій на раковині і дезінфікують висушені руки за допомогою
спиртового засобу (min. 60%).
• При кашлі і чхання, Накрийте рот і ніс зігнутою ліктем або хусткою –
Киньте хустку в закритій кошику якомога швидше і мийте руки.
• Намагайтеся не торкатися області обличчя своїми руками, особливо в
роті, носі і очах.
• Докласти всіх зусиль для того, щоб робочі місця були чистими і
гігієнічними, особливо після закінчення робочого дня. Будьте
впевнені, дезінфікувати сенсорні поверхні, такі як телефон телефону,
клавіатура і миша, світлові перемикачі або столи.
• Регулярно (кілька разів на день) очищають загальні поверхні, які
клієнти вступають в контакт з, наприклад передні дверні ручки,
поручні, стільниці, спинки стільця.
Забезпечення, наскільки це можливо, провітрювання некліматичних кімнат.
Обмеження використання спільних просторів працівниками, включаючи суспільні
простори.
введення різних годин перерви,
скорочення кількості працівників, які використовують спільні області в даний
момент часу (наприклад, шляхом розповсюдження перерв на харчування).
Особлива турбота працівників з груп ризику епідемічного ризику – Якщо це
можливо, не залучаючи людей старше 60-х років і хронічно хворих людей напряму.
Підготовка процедури для боротьби з підозрою на інфекцію і доручити
працівникам ефективно.
Для того, щоб знизити контакти людей до людини, рекомендується, де це
можливо, використовувати телефони, електронні листи і т. д. для зв'язку.
•

5.
6.
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III. Забезпечення безпеки на об'єкті.
1.
2.
3.

4.

Чільне місце інформацію про максимальну кількість клієнтів, які можуть бути в
певній частині об'єкта в той же час.
Розміщеннядиспенсера житла з дезінфікуючий засібдля гостей, зокрема при вході в
нерухомість і на виході зтуалетів і на виході з туалетів.
Підвісні інструкції в укриття на миття рук , зняття і нанесення рукавичок, зняття і
нанесення на маску, а також з Диспенсери з дезинфікуючим засобом – інформація
на 3 мовах/Польська, Англійська та Українська/.
Надання обладнання та засобів та моніторинг щоденних очисних робіт, з
особливою повагою до дезінфекції тактильних поверхонь-ручок, вимикачів,
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ручок, поручнів стільців і плоских поверхонь, в тому числі стільниці в робочих
кімнатах і в їдальні, необхідно дотримуватися просторової відстані між персоналом і
гостями (мінімум 2 метри).
Визначення і контроль максимальної кількості гостейі в хостелі /26 осіб/ -за
кількістю доступних кімнат враховується як кількість кімнат двічі на дві людини.
Кухня самообслуговування та спільна кімната під час епідемії COVID-19 у Польщі
закрита.
Абсолютна заборона на людей, які не розміщуються в хостелі.
Постійна дезінфекція публічно доступних туалетів та Умивальники, ручок, ручок,
телефонів, клавіатур, соціальних приладів та інших часто торкалися поверхонь.
Гостям, які зупиняються в хостелі, рекомендується використовувати власні чашки,
столові прилади, тарілки, постільна білизна та рушники. У номерах хостелу
надаються бездротові чайник, кружки, столові прилади та одноразові тарілки.
Гостям також пропонують чай, каву і цукор.
Мінімальний ліміт часу, проведеного у Приймальній зоні.
Рекомендується приймати оплату платіжною карткою або банківським
переказом.
Рекомендується вимірювати температуру персоналу і гостей хостелу після входу
в будівлю притулку. Гості хостелу з підвищеною температурою тіла понад 37.0 ° c
не будуть прийматися і повинні негайно покинути будівлю хостелу. В іншому
випадку, поліція і Санепіднагляду будуть повідомлені. Відразу ретельно
дезінфікуємо площу проживання людини з підвищеними температурою.
Хостел відчинений з 15:00 до 15:00. 10:00 наступного дня. Попереднє
перебування залишається лише з дозволу співробітника рецепції.
Оформлення бронювання в хостелі рівносильно заявою про прочитання правил
гуртожитку і додатку 2 до молодіжного гуртожитку Пвтм в Жешові щодо процедур
безпечної експлуатації притулку під час епідемії КОVID-19 і дотримання їх під час
перебування в хостелі.
Обмеження планової чистки кімнат, які повинні здійснюватися тільки за
бажанням замовника.
Після кожного клієнта, Рутинне очищення приміщення та дезінфекція всіх
поверхонь дотику (включаючи спинку стільця), обладнання (наприклад, Пульти
дистанційного керування) та ванних кімнат виконується, а також ретельне
провітрювання приміщення.
Клінінгова персонал повинен бути обладнаний і спостерігати за використанням
одноразові маски, рукавички і, при необхідності, одноразові довгі рукавами
фартух. Постільна білизна та рушники необхідно прати на 20 ° c. min 60 º C з
миючим засобом. Митий і доставлений під санітарним режимом.
Де це можливо, систематична вентиляція всіх кімнат.
У зв'язку з загрозою вірус COVID-19 притулок має право призупинити або
обмежити послуги, які збільшать загрозу для гостей і співробітників хостелу.

20.
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Призначення та підготовка (m.in. оснащена засобами індивідуального захисту та
дезинфікуючим засобом) приміщення або приміщення, в якому людина може
бути тимчасово ізольованою, якщо виявлено симптоми.
Підготовка та розміщення в певному місці (легкий доступ) необхідних телефонних
номерів до санітарно-епідеміологічних станцій, медичних послуг.
Інформувати всіх гостей та потенційних клієнтів хостелу про процедури безпеки,
що використовуються у зв'язку з вірусом COVID-19 на об'єкті;

IV. Профілактичні процедури: підозра на коронавірусу інфекції у
працівника/обробник
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Зобов'язання ознайомитися з персоналом притулку у зв'язку з протоколом covid
19 (передача ключових керівних принципів та обов'язків у цьому відношенні).
Персонал і персонал притулку слід вказівку, що якщо вони відчувають тривожні
симптоми, вони не повинні приходити на роботу, залишатися вдома і звертатися
до санітарно-епідеміологічній станції, інфекційного відділу і, якщо їхнє здоров'я
погіршується, зателефонуйте 999 або 112 і повідомте їм, що вони можуть бути
інфіковані коронавірусу.
Рекомендується стежити за інформацією головногосанітарного інспектора та
міністром охорони здоров'я, що є на веб-сайтах GIS.gov.pl або
HTTPS://www.gov.pl/Web/koronawirus/, а також чинним законодавством.
Якщо працівник, що виконує свої завдання на робочому місці, розробляє
тривожні симптоми, що свідчать про роботу коронавірусу, їх слід негайно зняти з
роботи і прислав додому індивідуальним транспортом. Ви повинні припинити
отримання клієнтів, повідомляти місцевому окрузі санітарно-епідеміологічна
станція і дотримуйтесь інструкцій і інструкцій строго.
Працівник повинен чекати на транспорті в призначеному приміщенні, де можна
тимчасово ізолювати його від інших осіб.
Рекомендується визначити площу, де працівник переїхав і залишився, проводити
Планове очищення, відповідно до процедур компанії і дезінфікувати сенсорні
поверхні (ручки, поручні, ручки і т. д.).
Рекомендується дотримуватись рекомендацій державного округу занітарни при
визначенні того, чи повинні здійснюватися додаткові процедури з урахуванням
справи.

V. Процедури для боротьби з підозрою на коронавірусу в особі/клієнті.
1.

Якщо є чіткі ознаки захворювання, наприклад, стійкий кашель, нездужання,
утруднене дихання, гість не повинен перебувати в приміщеннях. Він повинен бути
доручено повідомити найближчого інфекційного агента як можна швидше для

2.

3.

4.

консультацій з лікарем, або, перейшовши за власним транспортом або
повідомлення 999 або 112.
Якщо гість проживає в гуртожитку-тимчасово ізолювати його в спеціальну кімнату,
повідомляти медичну Диспетчер підозрюваної інфекції та повідомляти про
інцидент керівництву об'єкту, який дозволить співробітникам визначити площу,
де людина переїхала і залишилася, проводити Рутинне прибирання, згідно з
процедурами об'єкту і дезінфікувати сенсорні поверхні (ручки, поручні, ручки і т.
д.).
Створити список співробітників і клієнтів (якщо можливо) присутній в той же час в
частинах/частинах об'єкта, де клієнт був перебування і рекомендація
дотримуватися керівних принципів головного санітарного інспектора доступні на
сайті gov.pl/web/koronawirus/ і gis.gov.pl, що стосуються осіб, які вступають в
контакт з інфікованою людиною.
Зупинення прийому гостей, прийняттявідповідного місцевого району санітарноіпідеміологічної станції і дотримуючись строго інструкцій і інструкцій, виданих.

Я схвалюю впровадження
Директор молодіжного хостелу PTSM
у Жешові
Marian Dzimira

