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W ramach naszej ciągłej odpowiedzi na pandemię COVID-19 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 
Inspekcja zostanie przeprowadzona wyłącznie wtedy, gdy żadna z osób przebywających 
w nieruchomości nie będzie wykazywać objawów COVID-19. 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 i podczas inspekcji 
Nasz inspektor skontaktuje się z Państwem około 30 minut przed przybyciem w celu potwierdzenia 
spotkania. Przed każdą inspekcją usilnie zalecamy naszym inspektorom oraz członkom domostwa 
zachowanie kilku dodatkowych środków ostrożności: 

 

Prosimy o trzymanie przy sobie kotów i psów podczas inspekcji nieruchomości oraz 
w miarę możliwości otwarcie wszystkich drzwi i okien. 

 

Gdy inspektor przybędzie, prosimy o zachowanie dystansu społecznego podczas 
przeprowadzania inspekcji. 

 

Nasz inspektor będzie korzystać ze środków ochrony osobistej i produktów odkażających. 
Jeśli jest to dla Państwa bardziej komfortowe, należy poprosić inspektora o noszenie 
osłony twarzy przez cały czas trwania inspekcji. Inspektor może również poprosić o to 
domowników. 

 

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. 

 

Prosimy nie czuć się urażonym, ale nasi inspektorzy nie mogą przyjmować oferowanych 
napojów podczas kontroli. 
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