Inspekcje nieruchomości
Karta bezpieczeństwa
Dobrostan naszych współpracowników oraz właścicieli nieruchomości jest
najważniejszy podczas każdej inspekcji, jednak w czasie pandemii COVID19 prosimy naszych inspektorów i wszystkich gospodarzy o podjęcie
dodatkowych środków ostrożności.
Oto, czego można się spodziewać:

Przed inspekcją
Nasz inspektor skontaktuje się z Państwem około 30 minut przed przybyciem w celu
potwierdzenia spotkania. Mogą Państwo zostać poproszeni o udzielenie odpowiedzi
na kilka pytań na temat nieruchomości, a także potwierdzenie wszelkich zmian
okoliczności od czasu ustalenia terminu. Na przykład:
•

„Czy ktoś w Państwa domu był zarażony koronawirusem w ciągu ostatnich 14
dni?”

•

„Czy ktoś na terenie tej nieruchomości wykazywał objawy koronawirusa lub nie
ukończył jeszcze obowiązkowego okresu izolacji domowej?”

•

„Czy Państwo lub ktoś z Państwa rodziny wykazuje objawy koronawirusa?”

•

„Czy w nieruchomości przebywa ktoś, kto mógłby / należy do grupy wysokiego
ryzyka?” Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak”, nie będziemy
mogli kontynuować inspekcji i spotkanie zostanie przełożone.

Przed przybyciem inspektora:
•

Prosimy o trzymanie przy sobie kotów i psów podczas inspekcji nieruchomości.

•

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 do schowków pod schodami i
suszarni
- światło należy zapalić we wszystkich pomieszczeniach
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Podczas inspekcji
Po przybyciu inspektora zostaną Państwo poproszeni o zachowanie 2-metrowego
odstępu zgodnie z zasadami dystansowania społecznego.

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.

Jeśli to możliwe, zostaną Państwo poproszeni o poczekanie w ogrodzie lub innym
miejscu wspólnym, podczas gdy inspektor sprawdzi nieruchomość. Jeśli czekanie w
ogrodzie lub na podjeździe nie jest możliwe, zostaną Państwo poproszeni o pozostanie
w oddzielnym pokoju, dopóki inspektor nie zakończy inspekcji.

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.

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

Proszę się nie obrazić, ale nasi inspektorzy nie mogą przyjmować oferowanych
napojów podczas kontroli.
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