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Procedura zapewnienia bezpieczeństwa Klientom
Instytutu Genesis w Hotelu Nadmorskim**** w Gdyni,
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Szanowni Klienci w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa:
PROSIMY O:
 Niewchodzenie do Instytutu Genesis z osobą towarzyszącą.
 Zdezynfekowanie rąk płynem po wejściu na teren Instytut Genesis.
 Podpisanie oświadczenia o niewystępowaniu u Państwa objawów Covid-19, nieodbywaniu
kwarantanny oraz niepodleganiu nadzorowi epidemiologicznemu.
 Noszenie osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych*.
* jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu.
Istnieje możliwość zakupu maseczki ochronnej w recepcji Instytutu Genesis.
 Niekorzystanie z poczekalni. Przejście od razu do wyznaczonego gabinetu.
 Niekorzystanie z telefonów komórkowych w trakcie trwania zabiegu.
 Zachowanie bezpiecznej odległość między pracownikami Instytutu Genesis rekomendowane są 2 metry*.
* dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane
są inne środki ochrony indywidualnej.
 Zachowanie zasad higieny osobistej jak:
o zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania
– jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
o nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 Postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi:
o mycia rąk;
o dezynfekcji rąk;
o zdejmowania i zakładania rękawiczek;
o zdejmowania i zakładania maseczki.
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INFORMUJEMY ŻE:
 Rezerwacja usługi w Instytucie Genesis odbywa się tylko drogą telefoniczną: +48 512 025 942 lub
e-mail: genesis@nadmorski.pl
 Do Instytut są wpuszczani jedynie Klienci zgodnie z wcześniej wyznaczonym i potwierdzonym
terminem i godziną, bez osób towarzyszących.
 W Instytucie Genesis może przebywać jednocześnie maksymalnie 4 Klientów
(zgodnie z Rozporządzeniem).
 Poczekalnia Instytutu Genesis została wyłączona z użytku.
 Przy wejściu do Instytut Genesis został udostępniony dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 Obsługa Instytutu Genesis nosi maseczki oraz rękawiczki ochronne*
* jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu.
 Instytut Genesis zapewnił sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze
szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy i oparć krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w
pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach socjalnych personelu, mycie podłogi oraz
wymianę/dezynfekcję narzędzi/sprzętu.
 Ograniczone zostały wystroje gabinetów do minimum; pozostawiono, w miarę możliwości, jak
największą ilość powierzchni możliwych do szybkiego zdezynfekowania.
 Dodatkowo:
o usunięto testery;
o zastąpiono przybory / narzędzia / akcesoria wielokrotnego zastosowania przyborami /
narzędziami / akcesoriami jednorazowymi, z wyłączeniem narzędzi, które będą poddane
sterylizacji.
 W miarę możliwości w Instytucie Genesis odbywa się częste wietrzenie nieklimatyzowanych
pomieszczeń,.
 W toaletach wywieszone zostały instrukcje dotyczące:
o mycia rąk;
o dezynfekcji rąk;
o zdejmowania i zakładania rękawiczek;
o zdejmowania i zakładania maseczki.
 Informacje dotyczące procedury zapewnienia bezpieczeństwa Klientom Instytut Genesis w Hotelu
Nadmorskim**** w Gdyni, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, zostały dodatkowo
umieszczone na stronie internetowej Instytutu http://instytutgenesis.pl/koronawirus/ oraz
udostępnione w mediach społecznościowych

REKOMENDUJEMY:
 Płatność kartą.
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Procedury zapobiegawcze:
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Klienta Instytutu Genesis
zakażenia koronawirusem.
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności
w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Instytutu Genesis. Powinna zostać
poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z
lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa Instytutu Genesis, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w
którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z
procedurami Instytutu Genesis, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze,
uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi klientów oraz
ankiety kwalifikacji do usługi należy przechowywać w miejscy niedostępnym dla osób postronnych,
najlepiej pod kluczem przez okres 30 dni od dnia usługi) obecnych w tym samym czasie w części/
częściach Instytutu Genesis, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl,
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Lista szpitali zakaźnych - Województwo pomorskie
1.
2.
3.
4.
5.

Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B
Gdańsk, 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. kontradm. prof. W. Łasińskiego, ul. Polanki 117 (58) 552 63 18, 785
773 020
Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18, (58) 341 55 47
Kościerzyna, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. zo.o., ul. Alojzego Piechowskiego 36, (58) 686 01 01, (58) 686 00 00
Wejherowo, Szpitale Pomorskie Sp z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10

