Procedury postępowania dla salonów optycznych
w związku z udziałem w akcji „MÓJ BEZPIECZNY SALON OPTYCZNY”
podczas epidemii koronawirusa

1. Pacjenci przyjmowani w salonach uczestniczących w kampanii „Mój
Bezpieczny Salon Optyczny” (dalej „Salon MBSO”) w trybie indywidualnych
wizyt, najskuteczniej - po uprzednim jej telefonicznym umówieniu.
2. Wizyty w Salonie MBSO odbywają się w miarę możliwości bez towarzystwa osób
trzecich (nie dotyczy opiekunów dzieci). Salon MBSO jest zamknięty dla innych
osób odwiedzających w czasie wizyty umówionego pacjenta 1 na 1.
3. Zarówno pracownicy jak i klienci Salonu MBSO są zobowiązani do korzystania z
płynu do dezynfekcji rąk przed, w trakcie jak i po wizycie w Salonie MBSO.
4. Pracownik Salonu MBSO jest zobowiązany do przeprowadzenia z klientem
dodatkowego wywiadu odnośnie jego samopoczucia i ewentualnego
kontaktu z osobami z grupy ryzyka (objętymi kwarantanną domową,
hospitalizowanymi z powodu koronawirusa etc.) oraz po uzyskaniu zgody
klienta do dokonania pomiaru temperatury jego ciała przed przyjęciem na
wizytę. Odmowa przeprowadzenia wywiadu oraz pomiaru temperatury
uniemożliwia przeprowadzenie wizyty.
5. Salon MBSO musi być regularnie, po każdej wizycie klienta dezynfekowany
(dotyczy wszystkich aparatów, pomocy, przedmiotów, itd. z którymi miał
styczność pacjent).
6. Salon MBSO musi być wietrzony nie rzadziej niż co 3 godziny.
7. Osoba zarządzająca Salonem MBSO obowiązana jest zapewnić środki ochrony
osobistej (maseczki, okulary, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) oraz
zagwarantować pacjentom możliwości umycia rąk ciepłą wodą z mydłem lub
zdezynfekowania rąk bezpośrednio po wejściu do Salonu MBSO.
8. Pracownicy Salonu MBSO powinni zachęcać klientów do korzystania z
płatności bezgotówkowych.
9. Osoba zarządzająca Salonem MBSO ma obowiązek kontrolowania każdego
dnia, przed przystąpieniem do pracy, stanu zdrowia pracowników w
szczególności pomiaru temperatury ich ciała.
10. Pracownicy Salonu MBSO
powracający z rejonów zagrożonych
występowaniem koronawirusa oraz przejawiający jakiekolwiek objawy infekcji

(w szczególności: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała) powinni
zostać skierowani do pracy zdalnej przez co najmniej 14 dni.
11. Właściciel Salonu MBSO powinien zapoznać się ze szkoleniem z procedur
bezpieczeństwa w salonie optycznym, szkolenie dostępne jest na stronie
mojbezpiecznysalonoptyczny.pl.

„Ten dokument ma charakter wyłącznie informacyjnych i wskazania w nim zawarte nie są żadnym poleceniem, czy też
zobowiązaniem. Głównym celem dokumentu jest przypomnienie jego odbiorcy o istniejących regulacjach dotyczących
ponownego podjęcia działalności gospodarczej po uchyleniu przepisów zakazów państwowych. Prowadzenie i organizacji
Państwa działalności gospodarczej odbywa się na Państwa wyłączną odpowiedzialność, zaś zapoznanie się z treścią tego
dokument nie może zastąpić dokładnej i pełnej analizy wszelkich okoliczności związanych z Państwa działalnością, a w
szczególności analizy obwiązujących przepisów prawa.“

