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Standardy higieniczne Fielmann w zakresie optyki okularowej i akustyki słuchu

Dzięki uprzejmej współpracy z

1.  Przed wejściem do salonu wszystkich klientów należy zapytać o objawy. Jeżeli występują objawy 
typowe dla Covid-19, należy przełożyć wizytę lub przeprowadzić wyłącznie pod warunkiem zachowa-
nia szczególnych środków ostrożności. Również w przypadku pracowników konieczne jest codzienne 
zapytanie o objawy, w tym odpowiednie działania chroniące przed zakażeniem (kwarantanna itp.).

2.  Na powierzchni sprzedażowej wynoszącej 15 m² może przebywać 1 klient. W salonach o powierzchni 
do 100 m² może przebywać 1 klient na 10 m².

3.  Wszystkich klientów wchodzących do salonu należy poprosić o dokładną dezynfekcję rąk. Odpowied-
nie, dopuszczone do użytku środki dezynfekcyjne, należy umieścić przy wejściu, w miejscu widocznym 
dla klientów.

4.  Podczas obsługi w ograniczonym zakresie wszyscy pracownicy zasadniczo noszą ochronę ust i nosa. 
Klientów bez własnej maseczki przed wejściem do salonu należy poprosić o założenie maseczki, 
którą oczywiście mogą potem zabrać ze sobą. Zasadniczo należy nosić atestowane maseczki 
ochronne na twarz, które zostały dopuszczone do użytku. Niedozwolona jest odsprzedaż lub nieod-
płatne rozdawanie tych maseczek. Należy przestrzegać szczegółowych instrukcji dotyczących 
 maseczek ochronnych sztabu zajmującego się koronawirusem.

5.  Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zaleceń higienicznych grupy Fielmann. W szczegól-
ności: nie dotykać dłońmi twarzy, jeżeli wcześniej nie zostały dokładnie umyte.

6.  Oprócz maseczek ochronnych na twarz należy również stosować ochronę oczu w celu zabiegania 
infekcji drogą kropelkową. W minimalnym zakresie należy zadbać o to, aby każdy pracownik używał 
okularów o wystarczającej wielkości szkieł. Alternatywnie można używać okularów ochronnych – 
uzupełniająco lub zastępczo.

7.  Podczas obsługi w ograniczonym zakresie należy każdorazowo przed kontaktem z nowym klientem 
nałożyć nowe rękawice jednorazowe.

8.  Wszystkie powierzchnie, które miały styczność z klientem, należy regularnie dezynfekować. Dotyczy 
to przymierzanych okularów, przyrządów pomiarowych i wyposażenia salonu, np. stolików, krzeseł 
i lusterek. Należy stosować wyłącznie środki czyszczące lub dezynfekcyjne o wystarczającym dzia-
łaniu wirusobójczym i przestrzegać zaleceń sztabu zajmującego się koronawirusem.

Stan: 15 grudzień 2020r.

„Jeżeli specjalistyczne salony optyczne i studia akustyki słuchu zastosują się do tych standardów, ryzyko infekcji będzie 
konsekwentnie minimalizowane, a przez to sama obsługa w ograniczonym zakresie stanie się bardziej bezpieczna.“

Prof. Dr. Martin Exner,
Prezes Niemieckiego Towarzystwa Higieny Szpitalnej


