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FIVE
FOR SECURITY

“Piątka dla bezpieczeństwa” to program działań wspierających
Twoje zdrowie i bezpieczeństwo w naszych budynkach,
opracowany na czas trwania pandemii COVID-19.
“Five for security” is a program carried out in our buildings out
of concern for your health and safety during COVID-19 pandemic.
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DISINFECTION

PROTECTION

W trosce o wspólne zdrowie zachęcamy do dezynfekcji rąk, w myśl
zasady “czystość po wejściu - czystość przed wyjściem”.
“Clean in & clean out” rule for all employees, encouraging hand
disinfection when entering and leaving the building.
Wykonujemy comiesięczne, prewencyjne zamgławianie powietrza
w budynku w celu dezynfekcji, dezynsekcji oraz nawilżenia pomieszczeń.
Once a month, we perform a preventive misting as a method
of disinfecting, disinfestation, and air humidification.
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( OCHRONA

DEZYNFEKCJ

Biodegradowalne maseczki
i jednorazowe rękawiczki
udostępniliśmy w recepcji.

Sterylizator UV udostępniliśmy
w recepcji.

Biodegradable masks and disposable
gloves are available at the reception desk.

UV sterilizer is available
at the reception desk.

Środki odkażające do rąk udostępniliśmy w łatwo dostępnych miejscach.
Hand sanitizers can be found in easily accessible places.
Używamy najwyższej jakości środków do dezynfekcji według wytycznych GIS.

30MIN

We use only the highest quality disinfectants following the guidelines
of the Chief Sanitary Inspector.

Dbamy, aby personel pracujący
w budynku chronił siebie i innych poprzez
stosowanie maseczek i rękawiczek.

Przygotowaliśmy bezkontaktowe
kosze na zużyte maseczki
i rękawiczki.

Dezynfekujemy przestrzenie wspólne w dni robocze co 30 minut.

We make sure that the staff working in
the building protect themselves and others
by using masks and gloves.

You can safely dispose of used
masks or gloves into non-contact
litter bins.

Disinfection of common areas is carried out every 30 min on working days.
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Dla bezpieczeństwa i wygody spotkań grupowych
zachęcamy do ograniczenia liczby osób w salach
konferencyjnych.
Reduced number of people in rooms.
Meetup safely and comfortably.

W budynkach zalecamy ruch jednokierunkowy.
Windą do góry, schodami w dół.

Ustalamy system zmianowy dla zespołów
technicznych i sprzątających.

One-sided traffic recommendation. Use the lift
to go up, use the stairs to go down.

Shift work of technical and cleaning teams.

1.5M

zachowaj dystans
keep the distance

Ograniczamy do minimum czas przebywania
personelu technicznego i sprzątającego
w pomieszczeniach biurowych.
Limiting the stay of cleaning and technical teams
in the office space to a minimum.
W recepcji umieściliśmy linię
wyznaczającą bezpieczną
odległość.

Zapewniliśmy bezpieczne
rozstawienie mebli
w przestrzeniach wspólnych.

Reception desk with a safety
distance line.

Dedicated furniture arrangement
in common areas.

Organizujemy w przestrzeniach wspólnych strefę
bezpiecznych dostaw dla kurierów.
Secure area for pickups and deliveries in common spaces.
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K MUNIKACJA

COMMUNICATION

INFORMATION

W strefach wspólnych umieściliśmy
informacje i porady dotyczące
bezpieczeństwa.

Informujemy o bezpiecznej,
dopuszczalnej liczbie osób
w pomieszczeniach.

Educational messages can be found
in all common spaces.

Information on safe number
of people per room.

Wprowadziliśmy raporty dotyczące
dezynfekcji przestrzeni wspólnych.

Czytelnie oznakowaliśmy miejsca,
gdzie można zdezynfekować ręce.

Reports on disinfection performed
in common spaces.

Clearly marked places for hands
disinfection.

Dbamy o jasną i czytelną informację dla zarządców
budynku o możliwych zagrożeniach i podjętych
środkach zaradczych.
Transparent information for building managers
about possible hazards and measures taken.
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Zapewniamy dostęp do informacji oraz
procedur postępowania na wypadek obecności
potencjalnie zarażonej osoby w budynku.
Reporting and procedure in case of a potentially
infected person staying in the building.

www.echo.com.pl

Niniejsze wytyczne służą jako standard oznakowania oraz zapewnienia środków ochrony
i procedur mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komunikacji w nagłych wypadkach.
These guidelines serve as a standard of marking, providing protection measures and procedures
to improve safety and ensure transparent communication in an emergency.

