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Ca parte a răspunsului nostru la pandemia COVID, evaluăm continuu riscurile asociate 
inspecțiilor fizice în cadrul tuturor tipurilor de proprietăți. 

Procesul nostru de programare și evaluările dinamice ale riscurilor la fața locului sunt concepute 
pentru a ne ajuta să identificăm și să reducem riscurile pentru locatari și inspectori asociate cu 
inspecțiile proprietăților. 

Condiții pentru inspecție 
Inspecția va avea loc doar dacă niciunul dintre ocupanții proprietății nu prezintă simptome de COVID-
19. Această abordare se aplică tuturor tipurilor de inspecții, evaluări și sondaje. 

Evaluarea dinamică a riscurilor  
La sosirea la proprietate, inspectorul nostru va efectua o evaluare dinamică a riscurilor și vă poate 
pune câteva întrebări pentru a determina siguranța și bunăstarea tuturor celor din cadrul proprietății. 
Dacă inspectorul identifică un nivel inacceptabil de risc (de exemplu lipsa distanțării fizice), inspecția 
va fi abandonată și reprogramată pentru altă dată.  

Înainte de inspecție și în timpul acesteia 
Inspectorul nostru vă va contacta cu aproximativ 30 de minute înainte de a ajunge pentru a confirma 
programarea. Înainte de fiecare inspecție, recomandăm cu tărie inspectorilor noștri și tuturor 
locatarilor să ia câteva măsuri de precauție suplimentare: 

 

Vă rugăm să țineți lângă dumneavoastră pisicile sau câinii pentru toată durata inspecției 
proprietății și să deschideți toate ușile și ferestrele dacă este posibil 

 

La sosirea inspectorului, vi se poate cere să mențineți distanțarea fizică în timpul 
desfășurării inspecției 

 

Inspectorul nostru va transporta echipamente de protecție personală și produse de 
igienizare. Dacă vă face să vă simțiți mai confortabil, vă rugăm să cereți inspectorului să 
poarte o acoperire a feței pe durata inspecției. Inspectorul nostru poate cere tuturor 
ocupanților să facă același lucru 

 

Inspectorul va efectua ceea ce numim o „evaluare dinamică sau vizuală a riscurilor” la 
sosirea sa și poate opri inspecția în cazul în care consideră că există vreun risc 

 

Durata prezenței inspectorului în cadrul proprietății va fi de aproximativ 30 de minute, dar 
poate să fie și mai mare, în funcție de caracteristicile proprietății 

 
Vă rugăm să-i acordați timp inspectorului să pregătească întregul echipament de protecție 
personală înainte de inspecție și să curețe și igienizeze totul după inspecție 

 

Vă rugăm să nu vă simțiți ofensați, dar din păcate inspectorii noștri nu pot accepta băuturi 
în timpul inspecției. 
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