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PROCEDURY
BEZPIECZEŃ-
STWA

Drodzy Goście, Drodzy Kuracjusze, Drodzy Pacjenci, Drodzy Klienci,

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w trosce o Państwa bezpieczeń-
stwo wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które 
pozwolą cieszyć się Państwu bezpiecznym i spokojnym pobytem u nas. 
Procedury są na bieżąco aktualizowane w oparciu o zalecenia WHO, sanepi-
du i systematycznie kontrolowane przez kadrę zarządzającą. Wszystkie 
stanowiska a także części wspólne, tj. korytarze, windy, hole, są systematycz-
nie dezynfekowane. Nasz personel został wyposażony w niezbędne środki 
ochrony osobistej oraz przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa wykonywa-
nia zabiegów. Dołożymy wszelkich starań, by pobyt w naszym Uzdrowisku 
był bezpieczny, spokojny i pozostawił pozytywne wrażenia.
Bardzo prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych wytycznych.

• W Uzdrowiskach Kłodzkich SA – 
Grupa PGU postępujemy zgodnie 
z aktualnymi wytycznymi krajo-
wych instytucji odpowiedzial-
nych za ochronę zdrowia (Głów-
ny Inspektorat Sanitarny, 
Ministerstwo Zdrowia, Krajowa 
Izba Fizjoterapeutów).

• Personel naszej Spółki został 
przeszkolony zgodnie z wytycz-
nymi służb sanitarnych oraz 
posiada niezbędną wiedzę, by 
zadbać o bezpieczeństwo 
Gości/Pacjentów.

• Zachęcamy do dezynfekcji rąk - 
zapewniamy dostęp do środków 
dezynfekujących w przestrze-
niach wspólnych. Na terenie 
naszych obiektów znajdują się 
dozowniki z płynem do dezynfek-
cji rąk wraz z instrukcją prawi-

dłowej dezynfekcji, m.in.: przed 
wejściem do obiektu, przy recep-
cji, przy wejściu do windy, przed 
wejściem do jadalni, przy 
planowaniu zabiegów, przed 
wejściem do Pijalni Wód Mineral-
nych, przed wejściem do gabinetu 
rehabilitacyjnego oraz przy 
ogólnodostępnych toaletach.

• Wyznaczyliśmy miejsca do 
zatrzymywania się osób oczeku-
jących na obsługę w zalecanych 
odległościach co 2 metry.

• Dla wspólnego bezpieczeństwa 
wszystkie punkty obsługi wypo-
sażyliśmy w przezroczyste płyty 
pleksi.

• Ograniczyliśmy liczbę Gości/Pa-
cjentów mogących jednocześnie 
przebywać w poszczególnych 
miejscach, stosownie do ich



powierzchni, z zastosowaniem 
dystansu między osobami.

• Zamknęliśmy ogólnodostępne 
dotąd przestrzenie wypoczynko-
we.

• Czas obsługi Gości/Pacjentów 
ograniczyliśmy do minimum, 
zachowując przy tym dotychcza-
sowy, kompleksowy zakres.

• Nasi pracownicy zabezpieczeni 
są w maseczki ochronne lub 
przyłbice oraz jednorazowe 
rękawiczki ochronne. 

• Regularnie dezynfekujemy blaty, 
telefony, terminale płatnicze 
i inne powierzchnie ogólnodo-
stępne.

• Zachęcamy Gości/Pacjentów do 
rozliczeń bezgotówkowych. 

• Stale wietrzymy i dezynfekujemy 
pokoje hotelowe, windy oraz 
całą przestrzeń pomieszczeń 
wspólnych.

• Systematycznie, nie rzadziej niż 
co godzinę, dezynfekujemy 
powierzchnie dotykowe – 
klamki, uchwyty, przyciski 
w windzie, poręcze, włączniki 
światła, blaty.

• Zalecamy, by podczas kaszlu 
i kichania zakrywać usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką 
– jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do zamykanego 
kosza i umyć ręce.

• W celu zmniejszenia ryzyka 
zakażenia koronawirusem 
zachęcamy do ograniczenia 
dotykanie dłońmi okolic twarzy, 
zwłaszcza ust, nosa i oczu.

• Wprowadziliśmy do sprzedaży 
środki ochrony osobistej: 
maseczki, prześcieradła zabiego-
we, rękawiczki jednorazowe oraz 
płyny do dezynfekcji. Można 
zakupić w Centralnych Recep-
cjach lub Planowaniu Zabiegów.

• Wszyscy nasi pracownicy zobli-
gowani zostali do samooceny 
stanu zdrowia, zgodnie z wytycz-
nymi Ministerstwa Zdrowia.

• W przypadku podejrzenia 
infekcji wirusem SARS-CoV-2 
prosimy o bezzwłocznie powia-
domienie personelu Centralnej 
Recepcji lub personelu medycz-
nego i telefonicznie stacji 
sanitarno-epidemiologicznej 
oraz bezwzględnie zastosować 
się do zaleceń służb medycznych 
i sanitarnych.

→ PSSE w Kłodzku: 
695 729 822 
601 797 415 
882 022 091 
882 112 246 
822 112 247 
882 112 248

→ Infolinia NFZ: 
800 190 590

→ Pogotowie 
ratunkowe 
112

TELEFONY
ALARMOWE



• Z uwagi na konieczność zachowania obowiązującego dystan-
su społecznego ograniczyliśmy ilość Gości/Pacjentów przeby-
wających jednocześnie przy stanowiskach recepcyjnych 
(rekomendowane są 2 metry).

• Na terenie naszych obiektów mogą przebywać wyłącznie 
Goście /Pacjenci w nim zakwaterowani, pracownicy Spółki 
oraz dostawcy.

• Podczas meldunku informujemy Gości o obowiązujących 
procedurach bezpieczeństwa w obiekcie oraz prosimy 
o podpisanie oświadczenia o przyjęciu ich do wiadomości 
i stosowaniu się do wytycznych.

• Wprowadziliśmy bezwzględny zakaz przebywania w pokoju 
hotelowym lub apartamencie osób niezameldowanych.

• Na bieżąco dezynfekujemy karty oraz klucze do pokoi.
• Wietrzymy i dezynfekujemy całą przestrzeń recepcji.

RECEPCJE

• Do minimum ograniczyliśmy bezpośredni kontakt z pracowni-
kami Działu. W celu zapewnienia komunikacji zalecamy 
wykorzystywanie korespondencji mailowej lub kontaktów 
telefonicznych.

• Regularnie dezynfekujemy blaty, telefony i inne powierzchnie 
ogólnodostępne.

• Zachęcamy Gości / Pacjentów do dezynfekcji rąk przed 
wejściem do Sklepu Uzdrowiskowego.

• Z uwagi na konieczność zachowania obowiązującego dystansu 
społecznego ograniczyliśmy ilość Gości/Pacjentów przebywa-
jących jednocześnie w pomieszczeniu Sklepu Uzdrowiskowego 
do 2 osób.

• Regularnie dezynfekujemy blat, telefony, terminale płatni-
cze, witryny wystawowe i inne powierzchnie ogólnodo-
stępne.

• W przypadku konieczności obejrzenia towarów zalecamy 
założenie rękawiczek jednorazowych, które są udostępniane 
przez pracowników Sklepu Uzdrowiskowego.

DZIAŁ
SPRZEDAŻY

SKLEP
UZDROWISKOWY



• Przed rozpoczęciem zabiegów przeprowadzamy wywiad, 
którego celem jest ustalenie możliwości występowania 
u Państwa objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę 
COVID-19. 

• Po przeprowadzeniu wywiadu wymagamy podpisania Ankiety 
wstępnej kwalifikacji potwierdzającej udzielone odpowiedzi.

• Codziennie, przed rozpoczęciem zabiegów, wymagamy podpi-
sania Ankiety aktualizacyjnej, którą otrzymają Państwo razem 
z Planem zabiegów. 

• Przed przystąpieniem do realizacji zabiegów możemy wyko-
nać pomiar temperatury.

• W trakcie zabiegu prosimy używać maseczki zakrywającej 
usta i nos oraz ochronnych rękawiczek. Wymagamy  również 
posiadania własnego prześcieradła zabiegowego.

• W przypadku stwierdzenia braku środków ochrony osobistej 
(maseczka, rękawiczki, prześcieradło) fizjoterapeuta ma 
prawo odmówić wykonania zabiegu. 
W powyższe produkty można zaopatrzyć się w recepcji bądź 
Planowaniu Zabiegów. 

• Przed wejściem do gabinetu rehabilitacyjnego zalecamy, 
by zdezynfekować lub umyć ręce oraz założyć rękawiczki 
ochronne.

• Nie zalecamy uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszą-
cych, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, 

PLANOWANIE 
ZABIEGÓW

• Do minimum ograniczyliśmy bezpośredni kontakt z pracowni-
kami Planowania Zabiegów. W celu zapewnienia komunikacji 
zalecamy  wykorzystywanie korespondencji mailowej lub 
kontaktów telefonicznych.

• Przed wejściem do Planowania Zabiegów prosimy o zdezynfe-
kowanie rąk.

• Z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego 
ilość Gości/ Pacjentów przebywających jednocześnie w biurze 
Planowania Zabiegów ograniczyliśmy do 2 osób.

• Regularnie dezynfekujemy blat, telefony, terminale płatnicze 
i inne powierzchnie ogólnodostępne.

ZAKŁAD
PRZYRODO-
LECZNICZY



• Przed rozpoczęciem pobytu w uzdrowisku przeprowadzamy 
wywiad, którego celem jest ustalenie możliwości występowa-
nia u Państwa objawów choroby lub ryzyka narażenia na 
chorobę COVID-19. 

• Po przeprowadzeniu wywiadu wymagamy podpisania Ankiety 
wstępnej kwalifikacji potwierdzającej udzielone odpowiedzi.

• W zależności od objawów lub zmian w samopoczuciu możemy 
wykonać pomiar temperatury przez personel medyczny 
(zabiegowa, pielęgniarka).

• W trakcie czynności pielęgnacyjnych/diagnostycznych wyma-
gamy użycia maseczki zakrywającej usta i nos. 

• Przed wejściem do dyżurki pielęgniarskiej/gabinetu lekarskie-
go zalecamy dokładne umycie rąk wodą z mydłem zgodnie 
z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekcję 
osuszonych dłoni środkiem dezynfekującym.

• Nie zalecamy przebywania w dyżurce pielęgniarskiej/gabi-
necie lekarskim osób towarzyszących, poza uzasadnionymi 

DYŻURKA
PIELĘGNIARSKA /

GABINET LEKARSKI

niepełnosprawne – w takim przypadku wymagane jest 
również zabezpieczenie ich w środki ochrony osobistej). 

• W częściach wspólnych, tj. korytarzach i wypoczywaniach 
prosimy o utrzymanie co najmniej 2 – metrowej odległości 
między pozostałymi pacjentami.

• Prosimy o ograniczenie poruszania się po Zakładzie Przyrodo-
leczniczym, aby zminimalizować możliwość kontaktów 
z innymi osobami.

• Na zabiegi prosimy zabrać ze sobą wyłącznie niezbędne 
przedmioty.

• Zakazujemy używania telefonów komórkowych w trakcie 
zabiegów.

• Zabiegi realizowane są w określonych godzinach, zgodnie 
z Planem Zabiegów, bez możliwości zmian.

• W przypadku złego samopoczucia, gorączki, kaszlu, odczuwa-
nego zmęczenia zalecamy odwołanie wizyty telefonicznie – 
zabiegi zostaną przesunięte na inny, dostępny termin.

ZAKŁAD
PRZYRODO-
LECZNICZY



DYŻURKA
PIELĘGNIARSKA /

GABINET LEKARSKI

przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne – w takim 
przypadku wymagane jest również zabezpieczenie ich w 
środki ochrony osobistej). 

• W przypadku złego samopoczucia, gorączki, kaszlu, odczuwa-
nego zmęczenia prosimy o bezwzględne poinformowanie 
dyżurnej pielęgniarki/ lekarza. 

• W miarę możliwości zalecamy kontaktowanie się z dyżurką 
pielęgniarską/gabinetem lekarskim telefonicznie. 

• Zachęcamy Gości/Pacjentów do dezynfekcji rąk przed rozpo-
częciem seansu.

• Z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego 
ograniczyliśmy ilość Gości/Pacjentów przebywających 
w pomieszczeniu Jaskini (rekomendowane są 2 metry).

• W Jaskini Solno-Jodowej, podczas seansu obowiązuje 
bezwzględne stosowanie jednorazowych ochraniaczy na 
obuwie oraz białych skarpet.

• Obsługa Jaskini może zwiększyć przerwy pomiędzy seansami 
celem jej  wywietrzenia.

• Personel obsługi zobowiązany został do każdorazowego 
(po seansie) dezynfekowania leżaków środkiem dezynfekują-
cym oraz pomieszczenia lampą bakteriobójczą.

• Dla zapewnienia bezpiecznego dystansu społecznego perso-
nel obsługi może zmniejszyć ilość osób uczestniczących 
w seansach. W przypadku grupy stale przebywającej ze sobą 
lub rodziny, ilość osób może być większa.

• Regularnie dezynfekujemy blat, telefony, terminale płatnicze, 
witryny wystawowe i inne powierzchnie ogólnodostępne.

• Sprzątania pokoju w trakcie pobytu Gościa/ Pacjenta dokonu-
jemy tylko i wyłącznie na jego życzenie.

• Po wymeldowaniu się Gościa/Pacjenta gruntownie sprzątamy 
oraz dezynfekujemy pokój, a następnie starannie wietrzymy.

JASKINIA SOLNO- 
-JODOWA



HOTEL

GASTRONOMIA

• Przed wejściem do jadalni/ kawiarni zostały umieszczone 
dozowniki z środkami do dezynfekcji rąk – prosimy 
o bezwzględną dezynfekcję rąk przed wejściem do tych 
pomieszczeń.

• Na podstawie zaleceń Ministerstwa Zdrowia ustaliliśmy 
maksymalną liczbę osób mogącą znajdować się jedocześnie 
w jadalni/ kawiarni, z uwzględnieniem limitu stanowiącego 1 
osobę na 4 m².

• W trosce o wspólne bezpieczeństwo usta i nos powinny być 
osłonięte przez wszystkie osoby przebywające w jadalni/ ka-
wiarni – powyższe nie dotyczy osób siedzących przy stolikach 
oraz pozostających w trakcie konsumpcji.

• Z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego 
przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozo-
stające we wspólnym gospodarstwie domowym.

• Posiłki serwujemy zgodnie z aktualnymi wytycznymi Minister-
stwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

• Wprowadziliśmy bezpieczną odległość pomiędzy stolikami/ 
krzesłami na jadalni/ kawiarni.

• Dla zachowania bezpieczeństwa zrezygnowaliśmy z bufetu 
szwedzkiego. 

• Sztućce i nakrycia stołowe poddajemy dodatkowemu wypa-
rzaniu, a na życzenie Gościa/ Pacjenta udostępniamy sztućce 
jednorazowe.

• Szlafroki, ręczniki i pościel pierzemy w temperaturze 60ºC 
z wykorzystaniem sprawdzonych technologii i z dodatkiem 
odpowiednich detergentów.

• Szlafroki i ręczniki dostarczamy do pokoi hotelowych w opa-
kowaniach foliowych.

• W przypadku konieczności wymiany ręcznika/ pościeli 
podczas pobytu dostarczamy je w opakowaniach foliowych 

• W łazienkach pokojowych wprowadziliśmy zakaz używania 
suszarek.

• W trosce o bezpieczeństwo usunęliśmy z pokoi hotelowych 
i apartamentów zbędne przedmioty, dekoracje i informatory.



GASTRONOMIA

• Usunęliśmy z jadalni dekoracje, cukierniczki, serwetniki 
i przyprawniki.

• Cukier i przyprawy będą dostarczane w opakowaniach jedno-
razowych, na życzenie przez obsługę jadalni/ kawiarni.

• Regularnie dezynfekujemy stoliki i krzesła po każdym Gościu
/ Pacjencie, po czym oznaczamy je informacją „zdezynfeko-
wane”.

• Do minimum ograniczyliśmy bezpośredni kontakt z obsługą 
kawiarni – zamówienia będą realizowane w formie samo-
obsługi.

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas największą wartością!

ZAPRASZAMY NA POBYT
W BEZPIECZNYCH WARUNKACH!

Zarząd oraz Personel 
Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU


