
:                                                       Postępowanie z gościem hotelowym  

podczas   

                  

                    NIE  

                

 

 

 

TAK 

 

   

 

 

 

 

TAK                                               

                  

                  

                  

                  

                 

 

 

 

 

 

Kryteria epidemiologiczne: 

 w ciągu ostatnich 14 dni przed 

wystąpieniem objawów klinicznych 

 (co najmniej jedno z następujących 

kryteriów): 

 podróż/pobyt w regionie, w którym 

podejrzewa się utrzymującą się transmisję 

koronowirusa   

 transmisję SARS-CoV-2 

 bliski kontakt1 z osobą, u której stwierdzono 

zakażenie SARS-CoV-2 

 

 Standardowe postępowanie z  

gościem hotelowym z zastosowaniem 

wzmożonych środków ostrożności  

 Poinformowanie PSSE o osobie 

przybyłej z regionu w którym 

utrzymuje się transmisja koronowirusa  

która może zalecić samoobserwację 

przez 14 dni   

 jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji 

wystąpią następujące objawy 

(gorączka,  

kaszel, 

duszność 

problemy z oddychaniem),  

należy bezzwłocznie, telefonicznie 

powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną lub zadzwonić pod 

112 / 999  gdzie określony zostanie 

dalszy tryb  postępowania z gościem 
Kryteria kliniczne ostrej infekcji górnych dróg oddechowych 

(co najmniej jeden objaw): 

Gorączka>38 st  

Kaszel i lub duszność  

 

 podaj gościowi maskę i zaleć nałożenie jej 

na twarz,  

sam również załóż maskę 

 unikaj kontaktu twarzą w twarz z osobą chorą, zachowaj odstęp 1-1,5 m  

 poinformuj Przełożonego  

 zaistniałej sytuacji 

 powiadom o przypadku Powiatową stację sanitarno- Epidemiologiczną  

podejrzeniu zakażenia koronowirusem 

 do czasu decyzji podjętej przez pracownika PSSE  gość hotelowy powinien przebywać w jednym pomieszczeniu  

 po opuszczeniu  pomieszczenie przez gościa hotelowego ( do swojego pokoju lub jednostki medycznej )  wizycie przebierz się i dokładnie 

 zdezynfekuj ręce; pokój  w którym przebywał gość powinien zostać; 

wywietrzony i poddany rutynowemu sprzątaniu   
 

 

• Jeśli gość hotelu będzie musiał poddać się 

samoobserwacji w czasie przebywania w hotelu, 

ważne jest, aby personel podjął odpowiednie 

środki ostrożności celem zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się wirusa. 

• Zaleca się, aby poprosić gościa o nieopuszczanie 

pokoju, jeśli nie ma takiej potrzeby. 

• Zaleca się, aby posiłki były dostarczane gościowi 

do pokoju. Po spożyciu posiłku prosimy gościa o 

przekazanie informacji  o możliwości odebrania 

naczyń. 

• Personel powinien unikać bliskiego kontaktu 

(bezpieczna odległość 1-1,5m ) z gościem, ale 

można bezpiecznie przebywać w tym samym 

pomieszczeniu bez wyposażenia ochronnego. 

• Personelowi sprzątającemu zaleca się podczas 

sprzątania pokoju dodatkowe środki ostrożności: 

założenie rękawiczek jednorazowych i 

jednorazowej maseczki na nos i usta, 

• Zaleca się sprzątanie wg standardowo przyjętego 

w hotelu trybu .Nie zaleca się używania do 

sprzątania preparatów w aerozolu. Sprzątamy 

poprzez wycieranie na mokro najlepiej 

jednorazową  ściereczką /ręcznikeim 

umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności 

i zdjęciu rękawiczeki maseczki, usunięcie maseczki i 

rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. 

• Przed wejściem do pokoju, personel sprzątający 

może zapytać, czy gość czuje się 

dobrze i poprosić gościa o założenie maski 

chirurgicznej. 

 



Informacja na temat aktualnych regionów transmisji koronawirusa jest codziennie 

aktualizowana i dostępna na stronach internetowych: www.ecdc.europa.eu,  

www.who.int,www.gis.gov.pl (Informacja dla podróżujących) i gov.pl/koronawirus      

   


