
DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO!

Wytyczne dla uczestników Tableau MBA 2022.

Jak zapobiegać zakażeniom wirusami m.in. grypy, koronawirusem?

WAŻNE!
    

Jeśli masz gorączkę lub objawy zakażenia dolnych dróg oddechowych (m.in. kaszel, duszności)
lub inne niepokojące objawy, a szczególnie kiedy powróciłeś z regionów o wysokim ryzyku

występowania zachorowań, lub podczas podróży nastąpił kontakt z osobą chorą - zostań w domu
i skontaktuj się z lekarzem.

Obserwuj komunikaty Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 
W razie pytań skontaktuj sięz nami: 

ZAWSZE PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH ZASADACH: 

unikaj bezpośredniego kontaktu z 
osobami chorymi, wykazującymi objawy 
chorób układu oddechowego, takie jak 
kaszel i kichanie 

   

często i dokładnie myj ręce wodą 
z mydłem przez co najmniej 20 sekund 

   

używaj do dodatkowej higieny rąk żelu 
antybakteryjnego lub chusteczek 
jednorazowych z dodatkiem alkoholu 

przestrzegaj i ucz innych tzw. etykiety kaszlu, 
czyli zasłaniania w trakcie kaszlu czy kichania 
nosa i ust, najlepiej chusteczk jednorazową lub 
przedramieniem

unikaj dotykania oczu, nosa lub ust rękami

  

nie witaj się z innymi poprzez podanie ręki 

       kontakt@newdatalabs.com

       781 648 194 

https://newdatalabs.com/konferencja-uzytkownikow-tableau-mba-2020/
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Strefy ogólne (korytarze, hole, lobby, toalety): 

        Strefy ogólne każdego Hotelu stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której 

obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników 

Hotelu jak i Gości Hotelowych (zgodnie z wytycznymi GIS 

https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz

        W Hotelu mogą przebywać tylko osoby będące zagłoszonymi Gośćmi;

        W strefie wejścia do Hotelu zlokalizowana jest informacja o maksymalnej ilości osób 

mogących przebywać na terenie Hotelu;

        W tej samej części Hotelu znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz 

z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;

        Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi;

        Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie Hotelu;

        W każdej toalecie publicznej na terenie Hotelu w widocznym miejscu udostępniona jest 

instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce;

        W strefie wejścia do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami 

wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;

        Prowadzona jest regularna dezynfekcja wind hotelowych zgodnie z wytycznymi.

        W strefie wejścia do wind znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami 

wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;

        Przyciski w domofonach, na panelu w windzie jak i przyciski do przywołania windy 

pokryte są folią, która jest regularnie wymieniana;

        Wprowadzono zalecenie poruszania się windą przez maksymalnie 2 osoby przy 

zachowaniu bezpiecznej odległości (nie dotyczy osób stanowiących jedno gospodarstwo 

domowe);

        Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich 

jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, poręcze;

        Wietrzone są regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia 

jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;

        Systematycznie sprawdzana jest jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref 

ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez 

Kadrę Kierowniczą;
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Strefa Recepcji:

        W Recepcji Hotelu znaleźć można informację o maksymalnej ilości osób mogą-

cych przebywać w danej części obiektu;

        W Recepcji w Hotelu zamontowano specjalne osłony w celu zapewnienia bez-

piecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników;

        W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w każdej recepcji hotelowej 

zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości;

        Wprowadzono strefy bezpieczeństwa przed Recepcją, aby zachować bezpieczny 

odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 2 metry);

        Minimalizowany jest czas jaki jest konieczny do realizacji procedur w Recepcji, 

do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie;

        W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, przed rozpoczęciem procesu 

meldowania dokonywany jest pomiar temperatury. W przypadku wystąpienia 

podwyższonej temperatury, minimum 38� (przy pomiarze bezdotykowym 

termometrem) lub innych widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, 

problemy z oddychaniem Pracownik ma prawo nie wpuścić Gościa, należy jednak 

dokonać powtórnego pomiaru w celu potwierdzenia sytuacji z podwyższoną 

temperaturą. W każdym takim przypadku Pracownik musi sporządzić 

dokumentację i w tym celu wypełnić oświadczenie w imieniu Gościa podając 

przyczyny nie wpuszczenia Gościa na teren obiektu. Równocześnie taka sytuacja 

gdy ma miejsce, jest zgłaszana do Kadry Kierowniczej.

        W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych 

aptek;

        Realizowane jest systematyczne informowanie Gości o procedurach 

bezpieczeństwa obowiązujących w Hotelu. Wszystkie aktualne informacje 

przekazywane są również drogą medialną wykorzystując do tego celu monitory 

w Recepcji oraz informacyjny kanał hotelowej telewizji;
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Strefa konferencyjna: 

        Sale konferencyjne są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami 

prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym 

na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

        Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji 

rąk dla uczestników konferencji;

        Przed realizacją każdej konferencji służby techniczne dezynfekują w sali stoły, 

krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale 

wyposażenia konferencyjnego;

        Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonuje się wietrzenia sal konferen-

cyjnych w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza;

         W salach konferencyjnych, które są wyposażone w ścienne panele regulacji i 

ustawiania systemu klimatyzacji, zostały one zabezpieczone folią, którą regularnie są 

wymieniane;

        Ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących ograniczeń, nie realizuje się 

podczas konferencji przerw kawowych w strefach konferencyjnych.

        Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji, realizowanie konfer-

encji jest możliwe w salach w systemie rotacyjnym, który polega na tym, że w 

ramach możliwej dostępności stosowania tego rozwiązania, kolejne wykorzystanie 

sali konferencyjnej następuje po upływie 48 h od opuszczenia jej przez poprzednią 

grupę konferencyjną. 


