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Procedura zapewnienia bezpieczeństwa Klientom Restauracji w Hotelu
Nadmorskim**** w Gdyni, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Szanowni Klienci w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa
PROSIMY O:
 Zdezynfekowanie rąk płynem po wejściu na teren restauracji.
 Noszenie osłony nosa i ust oraz rękawiczek*.
* noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku Gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca
siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 Nieprzekraczanie wyznaczonych linii podczas stania w kolejce.
 Zachowanie bezpiecznej odległość między osobami stojącymi w kolejce, innymi Klientami oraz pracownikami
restauracji – zgodnie z Rozporządzeniem MR i GIS*, uwzględniając ogródki zewnętrzne;
* zachowanie rekomendowanego dystansu nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
 Zajmowanie miejsc przy stoliku zgodnie z zasadą:
o przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym;
o w innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi
wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
 Zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania
– jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
 Nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 Postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi:
o mycia rąk;
o dezynfekcji rąk;
o zdejmowania i zakładania rękawiczek;
o zdejmowania i zakładania maseczki.
INFORMUJEMY ŻE:


Przed wejściem do restauracji zostały udostępnione dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.



Odległość między blatami stolików zgodnie z Rozporządzeniem MR i GIS.



Na zewnątrz restauracji wyznaczone zostały bezpieczne strefy dla Klientów oczekujących na wejście.



Kucharze oraz obsługa restauracji nosi maseczki oraz rękawiczki.



Wprowadzona została każdorazowa dezynfekcja stolika oraz kart menu po zakończeniu obsługi Klienta restauracji
przy danym stoliku. Zdezynfekowane stoliki oznaczone są informacją „zdezynfekowane”.



Z obszaru sali jadalnej usunięte zostały dodatki (np. cukier, sztućce, wazoniki, serwetniki), wydawane są
bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.



Zamówienia na miejscu przynoszone są na tacach
- tace każdorazowo po użyciu są myte i dezynfekowane.



Zamówienia na wynos wydawanie są na ladzie, w torbach / pojemnikach (bezkontaktowe wydawanie zamówień).



Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) dezynfekowane są minimum co 15 min.



Wyłączone zostały z użycia przestrzenie samoobsługowe.



W toaletach wywieszone zostały instrukcje dotyczące:
o mycia rąk / dezynfekcji rąk / zdejmowania i zakładania rękawiczek / zdejmowania i zakładania maseczki.

REKOMENDUJEMY:


płatność kartą.
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Procedury zapobiegawcze:
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Klienta Restauracji zakażenia
koronawirusem COVID-19.
1.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności
w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren restauracji. Powinna zostać poinstruowana o jak
najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się
tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa restauracji, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i
przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz Klientów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w część i / częściach
lokalu, w których przebywał Klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących
się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Lista szpitali zakaźnych - Województwo pomorskie
1. Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B
2. Gdańsk, 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. kontradm. prof. W. Łasińskiego, ul. Polanki 117 (58) 552
63 18, 785 773 020
3. Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18, (58) 341 55 47
4. Kościerzyna, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. zo.o., ul. Alojzego Piechowskiego 36, (58) 686 01 01, (58) 686 00
00
5. Wejherowo, Szpitale Pomorskie Sp z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10

