Karta bezpieczeństwa
W ramach naszej ciągłej odpowiedzi na pandemię COVID nieustannie oceniamy ryzyko
związane z osobistymi inspekcjami wszystkich rodzajów nieruchomości.
Nasz proces wcześniejszej rezerwacji inspekcji oraz nasza Dynamiczna ocena ryzyka na
miejscu mają na celu zidentyfikowanie oraz ograniczenie ryzyka dla właścicieli domów oraz
osób przeprowadzających inspekcje.

Warunki do przeprowadzenia inspekcji
Aby spotkanie mogło się odbyć, nieruchomości muszą zostać opuszczone na czas
inspekcji. Dotyczy to wszystkich rodzajów inspekcji - wycen i badań.

Dynamiczna ocena ryzyka
Po przybyciu, nasz inspektor przeprowadzi dynamiczną ocenę ryzyka i może zadać kilka
pytań, w celu określenia poziomu bezpieczeństwa osób przebywających w nieruchomości.
Jeśli inspektor stwierdzi niedopuszczalny poziom ryzyka (np. brak zachowania dystansu
społecznego), inspekcja zostanie odwołana i przełożona na inny termin.

Przed inspekcją
Przed każdą inspekcją poprosimy inspektorów oraz członków domostwa o zachowanie kilku
dodatkowych środków ostrożności:
Nasz inspektor skontaktuje się z Państwem około 30 minut przed przybyciem w
celu potwierdzenia spotkania. Zostanie Pan/i poproszony/na o potwierdzenie, że
nieruchomość zostanie opuszczona na czas inspekcji.
Jeśli to możliwe, należy przewietrzyć nieruchomość otwierając wszystkie okna.
Aby zminimalizować liczbę powierzchni, które zostaną dotknięte:
• należy wytrzeć wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne klamki drzwi
• wszystkie drzwi powinny być otwarte, w tym drzwiczki do schowków pod
schodami i do suszarni
• należy zapalić światło we wszystkich pomieszczeniach
Prosimy o trzymanie przy sobie kotów i psów podczas inspekcji nieruchomości.
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Podczas inspekcji
Po przybyciu inspektora, zostanie Pan/i poproszony/na o opuszczenie
nieruchomości oraz o zachowanie 2 metrowego dystansu oraz o noszenie zakrycia
twarzy przez cały czas wizyty.
Nasz inspektor, używając środków ochrony osobistej (maska na twarz i rękawice
do utylizacji), dokona inspekcji fizycznych i przez cały dzień będzie używać
chusteczek do czyszczenia sprzętu oraz środka do dezynfekcji.
Po przybyciu, inspektor przeprowadzi, tak zwaną przez nas „dynamiczną lub
wizualną ocenę ryzyka” i może przerwać inspekcję, jeśli stwierdzi, że występuje
jakiekolwiek ryzyko.
Inspektor prawdopodobnie będzie przebywał w obiekcie przez około 30 minut, ale
może pozostać dłużej, w zależności od nieruchomości.
Prosimy dać inspektorowi czas na przygotowanie wszystkich środków ochrony
osobistej / sprzętu przed inspekcją oraz oczyszczenie i odkażenie wszystkiego po
inspekcji.
Proszę się nie obrazić, ale nasi inspektorzy nie mogą przyjmować oferowanych napojów
podczas kontroli.

Ponownie, w celu zminimalizowania liczby dotkniętych powierzchni, inspektor nie
będzie zamykał drzwi podczas opuszczania posiadłości, ale poinformuje Państwa,
kiedy będzie opuszczać nieruchomość.
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