Znak jakości Kiwa " Środki zapobiegawcze COVID-19" w branży
HORECA

Wybuch koronawirusa COVID-19 ma poważne konsekwencje na całym świecie dla sposobu, w jaki ludzie pracują,
odtwarzają i organizują swoje życie społeczne. W rezultacie w szczególności branża hotelarska przeżywała trudne
chwile, co nadal ma miejsce w przypadku niektórych firm. Restauracje, puby, kawiarnie i bary szukają możliwości
kontynuowania działalności w ramach wytycznych. Znak jakości środków zapobiegawczych Kiwa COVID-19 dla
sektora hotelarskiego pomaga w tym zakresie.
Znak jakości Kiwa dla środków zapobiegawczych COVID-19 dla sektora hotelarskiego jest przeznaczony dla firm z branży
hotelarskiej, które chcą przetestować swoje środki kontroli dotyczące COVID-19 pod kątem obowiązujących (międzynarodowych)
wymagań krajowych i wszelkich dodatkowych wytycznych branżowych lub firmowych. Za pomocą niezależnej oceny na miejscu,
wytyczne RIVM i wymagania branżowe zostaną sprawdzone przez audytora Kiwa. Sprawdzenie obejmuje sposób dostarczania
informacji (komunikacja wewnętrzna / zewnętrzna), zaopatrzenie i sprzedaż, widoczne środki oraz higiena i bezpieczeństwo.
W ramach znaku jakości Kiwa okresowo przeprowadza ocenę, w której sprawdzane są procedury firmy i środki
zapobiegawcze. Jeśli polityka ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 jest zgodna z obowiązującymi wytycznymi,
skutkuje to deklaracją zgodności Kiwa i przyznaniem znaku jakości. Ponadto audytorzy Kiwa mają wiedzę na temat branży
hotelarskiej i nie tylko przeprowadzą testy pod kątem znaku jakości, ale również podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, dzięki
czemu proces audytu zapewni dodatkową wartość dodaną.

Znak jakości Kiwa dla środków zapobiegawczych COVID-19 jest dostępny dla hoteli jak również , sklepów, siłowni, muzeów, firm
sprzątających, szpitali i domów opieki.
Przeczytaj więcej na ten temat na stronie Znak jakości środków zapobiegawczych COVID-19 .
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Stwórz przejrzystość i zaufanie
Znak jakości środków zapobiegawczych Kiwa COVID-19 dla sektora hotelarskiego pomaga zapewnić przejrzystość i zaufanie
wśród gości. Kiwa ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu ocen jakości, m.in. w branży turystycznej i rekreacyjnej, służbie
zdrowia oraz w sektorze sportu i transportu. Różne organizacje używają znaku jakości Kiwa COVID-19, aby pokazać klientom,
pracownikom i innym zainteresowanym stronom, że podejmowane są wszystkie wymagane środki, aby ograniczyć
rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. W ten sposób Kiwa pomaga uzyskać przejrzystość i zaufanie, jeśli chodzi o zapobieganie
COVID-19.

't Amsterdammertje
André Gerrits, szef kuchni i współwłaściciel restauracji Michelin 't Amsterdammertje: „Przeżyliśmy trudne chwile i zauważamy, że
klienci nadal są niechętni. Tym znakiem jakości dajemy naszym gościom pewność, że znowu mogą przyjść na kolację do naszej
restauracji. Bardzo miło też, że Kiwa myśli zgodnie z aktualną sytuacją. Audytor udzielił kilku bardzo przydatnych wskazówek.
Optymalnie wykorzystaliśmy przestrzeń w naszej restauracji i zastosowaliśmy dobry system wentylacji. Wiedzieliśmy już, że nasz
sposób pracy jest w zgodne ze środkami podjętymi przez RIVM i sektor. Znak jakości podkreśla to i jasno pokazuje naszym
gościom, że jesteśmy gotowi serdecznie ich powitać”.

Więcej informacji
Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o znaku jakości Kiwa dla środków zapobiegawczych COVID-19? Skontaktuj się z nami.
Lub spójrz na jeden z następujących artykułów:
Chcesz uzyskać znak jakości COVID-19? To są wymagania!
Zalety znaku jakości Kiwa Środki zapobiegawcze COVID-19
Proces audytu dla znaku jakości środków zapobiegawczych COVID-19 firmy Kiwa w 5 krokach
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