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Reaguodami į COVID pandemiją, mes nuolat vertiname riziką, susijusią su fiziniais visų 
tipų patikrinimais. 

Mūsų išankstinio patikrinimo užsakymo procesas ir dinaminis rizikos vertinimas vietoje yra 
skirti padėti mums nustatyti ir sumažinti riziką namų ūkininkams ir inspektoriams, 
susijusiems su turto tikrinimu. 

Tikrinimo sąlygos 
Patikrinimas bus atliekamas tik tuo atveju, jei nė vienas iš apgyvendinimo vietos gyventojų 
neturės COVID-19 simptomų. Šis metodas taikomas visų tipų patikrinimams – vertinimams ir 
apžiūroms. 

Dinaminis rizikos vertinimas  
Atvykęs į vietą, mūsų inspektorius atliks dinamišką rizikos vertinimą ir gali jums užduoti keletą 
klausimų, kad nustatytų kiekvieno turto saugą ir gerovę. Jei inspektorius nustato nepriimtiną 
rizikos lygį (pvz., socialinio atstumo nesilaikymas), patikrinimas bus nutrauktas ir paskirtas 
kitai datai.  

Prieš patikrinimą ir jo metu 
Mūsų inspektorius susisieks su jumis maždaug 30 minučių prieš jam atvykstant, kad 
patvirtintų paskyrimą. Prieš kiekvieną patikrinimą mes labai rekomenduojame mūsų 
inspektoriams ir visiems namų šeimininkams imtis kelių papildomų atsargumo priemonių: 

 

Turto apžiūros metu uždarykite visas kates ar šunis ir, jei įmanoma, atidarykite 
visas duris ir langus 

 

Atvykus inspektoriui, jūsų gali būti paprašyta išlaikyti socialinį atstumą, kol bus 
atliekamas patikrinimas 

 

Mūsų inspektorius turės asmens apsaugos ir dezinfekavimo priemones. Jei dėl to 
jausitės patogiau, patikrinimo metu paprašykite inspektoriaus dėvėti veido dangą. 
Mūsų inspektorius gali paprašyti visų gyventojų padaryti tą patį 

 

Inspektorius atvykęs atliks vadinamąjį „dinaminį ar vizualinį rizikos vertinimą“ ir 
gali sustabdyti patikrinimą, jei mano, kad yra rizika 

 

Inspektorius tikriausiai bus vietoje apie 30 minučių, tačiau gali būti ilgiau, 
priklausomai nuo turto savybių 

 

Prašome duoti laiko matininkui paruošti visas asmens apsaugos priemones / 
įrangą prieš patikrinimą, o po patikrinimo viską išvalyti ir dezinfekuoti 

 

Prašome neįsižeisti, bet, deja, mūsų inspektoriai negali priimti gėrimų patikrinimo 
metu. 
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