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Chociaż nie znamy długoterminowego wpływu COVID-19, O4 Coworking aktywnie 
podejmuje kroki aby dostosować się do nowej rzeczywistości.

Nadrzędne zasady: 

Dezynfekujemy ręce za każdym razem po wejściu do O4! 
Przy Recepcji stoi płyn, prosimy stosujcie go i pilnujcie 
aby Wasi Goście, robili to samo. 

Zalecamy noszenie maseczek w częściach wspólnych. 

Zachowujmy niezbędne 2 m odległości. Zwracaj uwagę, 
żeby nie mijać się w przejściu z inną osobą. 

ZZalecamy otwieranie okien i wietrzenie Waszych biur 
co 2 godziny. 

Prosimy aby spotkania z Waszymi gośćmi odbywały się jedynie 
w salkach konferencyjnych (na 1 piętrze: Solaris lub K-pax)



 Przedstawiamy poniżej nasze przemyślane i różnorodne rozwiązania: 

 Dbając o zdrowie i dobre samopoczucie naszych O4-rian zwiększyliśmy częstotliwość senzacji 
i dezynfekcji przestrzeni wspólnych. Szczególną uwagę zwracamy na wszelkie miejsca tzw. „dotyko-
we” czyli poręcze, klamki, uchwyty, ekrany/guziki w ekspresach, drukarkach itp. 
 Dodatkowo, obok wyżej wymienionych urządzeń pojawiły się płyny do dezynfekcji rąk 
oraz w wielu innych newralgicznych miejscach (jak np. strefa Playstaon- stół do piłkarzyków). 
 Zalecamy dezynfekcje rąk zarówno PRZED jak i PO skorzystaniu ze sprzętu/ urządzenia.  
Opublikowaliśmy w kuchniach oraz w innych widocznych miejscach procedury/ schematy mycia 
i dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczki. Wymienione instrukcje dołączamy również na końcu 
prezentacji ( załącznik 1,2 itp.) 

 ZWIĘKSZONA SENTIZACJA I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 



Alvarium 1 i Alvarium 2-biurka zostały rozstawione zgodnie z zachowaniem 1,5 m odstępów

biurka dostępne biurka wyłączone 
z użytku

ROZWIĄZANIA DOT. ZACHOWANIA BEZPIECZNYCH 
ODSTĘPÓW- PRZESTRZEŃ WSPÓLNA 

ALVARIUM 2



Zmniejszymy obłożenie we wszystkich częściach wspólnych publikując nowe zalecenia 
i przypominając o zachowaniu odstępów.  

Zmniejszenie obłożenia kuchni i innych częsci wspólnych, jednocześnie może 
przebywać maksymalnie:

KUCHNIA 1 PIĘTRO
przy czym 2 osoby łącznie 

przy zlewach-zachowując odstęp

STREFA PLAYSTATION
w całej tej przestrzeni (włączając piłkarzyki) 
na 1 piętrze może przebywać max 5! 
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STREFA CISZY
2 PIĘTRO

10
KUCHNIA 2 PIĘTRO
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 Na drzwiach każdej salki konferencyjnej zostały umieszczone nowe zalecenia dotyczące odpowied-
niej ilości osób w niej przebywających.  Salki posiadające okna będę wietrzone po każdej rezerwacji, 
w tym miejscu bardzo prosimy Was o pomoc. Kiedy opuszczasz salkę konferencyjną, proszę otwórz 
okna w przypadku braku okien- zostaw otwarte drzwi na oścież. 
 Po każdej rezerwacji stoły/krzesła/piloty/markery będą dezynfekowane więc prosimy zostawiać 
ZAWSZE 30 min przerwy między rezerwacjami. NIE REZERWUJ SALKI bezpośrednio przed/ po innej 
osobie.  
 
 Zmienione  wytyczne przestrzenne- Dozwolona ilość osób w poszczególnych salkach:

SOLARIS I K-PAX

ARRAKIS I TATOOINE

BYŁO

BYŁO

JEST

JEST

BYŁO JEST

ROZWIĄZANIA DOT. ZACHOWANIA BEZPIECZNYCH ODSTĘPÓW
- SALKI KONFERENCYJNE  



UWAGA! Spodziewasz się gości?! 
Koniecznie zarezerwuj salkę (na 1 piętrze: Solaris lub K-pax).

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa proszę pilnujmy tego aby spotkania z osobami 
z zewnątrz odbywały się wyłącznie w salkach konferencyjnych.



Zakres zabezpieczeń wprowadzonych w całym kompleksie OBC: 

Procedury są współtworzone z prof. dr hab. n. med. Krzysztofem Korzeniewskim, kierownikiem 
Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni:  

● płyny dezynfekujące do rąk,  

● zwiększona dezynfekcja powierzchni dotykowych,  

● naklejki wyznaczające odległość,  

●● oddzielne drzwi do wejścia i wyjścia z budynku, 

● wyłączenie części pisuarów w męskich toaletach, 

● plakaty informujące o zasadach korzystania z przestrzeni, 

● ograniczona ilość osób w windach (zmiana algorytmu wind), 

● obowiązek noszenia maseczki na holach, pao, windach, toaletach – wszystkich przestrzeniach 
wspólnych. 

Szczegóły wprowadzonych zabezpieczeń/ procedur są przedstawione w oddzielnej prezentacji 
pprzygotowanej przez zarządcę OBC.  



Ups.. Zapomniałeś maseczki?! 
Nic się nie stało! 

Możesz zakupić ją w automacie znajdującym się w budynku Olivia Star.



Procedura higienicznego mycia i pielęgnacji rąk

Procedura dotyczy zasad postępowania podczas etapów higienicznego mycia rąk oraz sposobu 
pielęgnacji rąk.
Zastosowanie procedury
Higieniczne mycie rąk stosujemy, gdy sytuacja nie wymaga znacznej redukcji drobnoustrojów, natomi-
ast dążymy do usunięcia zabrudzeń i/lub flory przejściowej z powierzchni skóry.
Szczegółowe informacje nt. produktów stosowanych w placówce znajdują się w ulotkach informacy-
jnych preparatów.
Oprócz wyboru odpowiedniego środka myjącego, ważny jest także czas i częstotliwość procesu mycia 
rąk. Bez względu na wybrany preparat, aby uzyskać jego największą efektywność, dłonie trzeba 
oczyszczać minimum 30 sekund (najlepiej 60 sek). Zalecana częstotliwość mycia rąk to 1 na godzinę.

Sytuacje, kiedy warto ponowić mycie dłoni to m.in.:

   Przed, w trakcie i po przygotowywaniu posiłku,
   Przed spożyciem posiłku,
   Po skorzystaniu z toalety,
   Przed i po wizycie w lokalu gastronomicznym,
   Po spacerze,
   Po opiece nad osobą chorą,
   Po pogłaskaniu psa,
   Po podróży komunikacją miejską,
      Po wizycie w sklepie spożywczym lub branżowym,
   Po wynoszeniu śmieci,
   
   Po zmianie pieluchy dziecku,
   Po wydmuchaniu nosa lub kaszlnięciu,
   Kilka razy w trakcie pracy przy komputerze.

A. Technika higienicznego mycia rąk
PPreparaty do mycia gotowe do użycia, pobierane z opakowania przy pomocy pompki dozującej lub 
z dozownika łokciowego.

1. Pobrać preparat myjący w ilości nie mniejszej niż 3 ml.
2. Rozprowadzić na skórze, zwilżyć wodą i myć ręce przez 30-60 sekund, następnie dokładnie spłukać.

B. Suszenie
Osuszyć ręce ręcznikiem papierowym jednorazowego użytku.

C. Pielęgnacja rąk
PPreparat pielęgnacyjny gotowy do użycia, pobierany z opakowania przy pomocy pompki dozującej 
lub z dozownika łokciowego nanieść na skórę i wetrzeć. Stosować w miarę potrzeby, kilka razy dziennie.

Procedura sporządzona na podstawie:
hps://nil.org.pl/
hps://stronazdrowia.pl/

Załącznik 1



Załącznik 2



HIGIENICZNE (SOCJALNE, ZWYKŁE) MYCIE RĄK 

Celem jest mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń przy użyciu wody bieżącej i mydła 
kosmetycznego. Pozwala na obniżenie liczby drobnoustrojów na powierzchni skóry 
rąk od 60 do 90%.

Etapy higienicznego mycia rąk zawarte są w schemacie wg Ayliffe’a:

Higieniczne mycie rąk powinno trwać ok. 90 sekund:
- przez 15−30 sekund należy nanosić odpowiednią ilość środka myjącego (4−5 ml)
- ręce należy myć przez 60 sekund
- płukanie powinno trwać 15 sekund

Do higienicznego mycia rąk zaleca się stosowanie mydeł płynnych o pH 5,5. 
Po zakończeniu procedury należy osuszyć ręce ręcznikami jednorazowymi 
llub suszarką elektryczną.  

Załącznik 3



Procedura noszenia maseczek
Procedura dotyczy zasad postępowania podczas zakładania i zdejmowania maseczek.

Zastosowanie procedury
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.04.2020 r. od 16.04.2020 do odwołania 
wszedł w życie obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust 
ii nosa podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, przy czym zgodnie z treścią 
powyższego Rozporządzenia za takie miejsca uznaje się także budynki biurowe. Szczegółowe 
informacje w tym zakresie znajdziecie w paragrafie 18 Rozporządzenia. 

Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w Olivia Business Centre. Prosimy 
o stosowanie się do ww. zasad min.:  w lobby budynków, na pao, w holach piętrowych, w kory-
tarzach wspólnych, w windach, w toaletach, halach garażowych oraz na stanowiskach, które 
wiążą się z obsługą gości czy interesariuszy.  

Istotne jest tutaj prawidłowe noszenie maski. Robiąc to źle, możemy bowiem zwiększyć praw-
dopodobieństwo zakażenia SARS-CoV-2.

 Najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego używania maseczek:

Załącznik 4


