Narzędzie do oceny kompetencji pracowników branży hotelowej i
restauracyjnej w obszarze obsługi niepełnosprawnych klientów
Zaznacz jedną odpowiedź, którą uważasz za prawidłową. Odpowiedz na
wszystkie pytania, nawet jeżeli nie jesteś pewny/a odpowiedzi. W takiej
sytuacji można zaznaczyć odpowiedź "nie wiem".
Pamiętaj – mimo, że czasem prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź, czasem
obie, a czasem odpowiedź jest tak błędna, że punkt jest odejmowany zawsze należy zaznaczyć tylko jedną z odpowiedzi.

1. W recepcji pojawia się niewidomy klient z przewodnikiem i
zamierza wynająć pokój. Wymaga to wypełnienia formularza
meldunkowego, a tego klient nie jest w stanie wykonać osobiście.
Jak powinno się zachować w tej sytuacji?
a. Należy wypełnić formularz i dać go do podpisania niewidomemu
klientowi.
b. Należy dać formularz do wypełnienia i podpisania przewodnikowi.
c. Nie wiem.
2. Przy stoliku restauracyjnym siedzą dwie osoby niewidome i chcą
zamówić jedzenie. Jak powinien się zachować kelner?
a. Powinien zasugerować jakiś wybór z menu i oczekiwać na
akceptację decyzji.
b. Powinien przeczytać menu i dać wybór klientom.
c. Nie wiem.
3. Osoby niesłyszące często wspomagane są przez tłumaczy języka
migowego. Jak należy się zachować w sytuacji, gdy niesłyszący
klient pojawi się w towarzystwie tłumacza?
a. Należy zwracać się do tłumacza, ponieważ z nim komunikujemy się
werbalnie, czyli za pomocą głosu.
b. Należy zwracać się do osoby niesłyszącej, ponieważ to z nią
rozmawiamy.
c. Nie wiem.
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4. Osoby bardzo słabo słyszące wspomagają swoje słyszenie
odczytywaniem z ruchu warg. Jak można im to ułatwić?
a. Należy mówić bardzo powoli i głośno.
b. Należy mówić nieco głośniej i w normalnym tempie.
c. Nie wiem.
5. Osoby jąkające się i zacinające mają często problem z
wypowiedzeniem całego zdania do końca. Jak należy się
zachować, gdy taka osoba zatnie się i nie może się wypowiedzieć?
a. Należy pozwolić jej na wypowiedzenie się samodzielne, aby uniknąć
wątpliwości.
b. Należy podpowiadać różne możliwe zakończenia zdania, aby
rozmówca mógł skinięciem głowy potwierdzić jedną z możliwości.
c. Nie wiem.
6. Osoba nie mówiąca pragnie zamówić w barze drinka. Jaka metoda
komunikacji jest najskuteczniejsza?
a. Porozumiewanie się na migi, na przykład przez pokazywanie
różnych butelek i pokazywanie na palcach proporcji.
b. Wskazanie wybranego drinka z karty napojów.
c. Nie wiem.
7. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają głowę na
niższym poziomie, niż większość ludzi. Może się zatem zdarzyć, że
kontuar recepcji będzie dla nich za wysoki. Jak powinien
zachować się w tej sytuacji recepcjonista mający do wydania
dokumenty?
a. Powinien dyskretnie przechylić się nad kontuarem i podawać
dokumenty nad ladą.
b. Powinien wyjść spoza kontuaru i przynieść dokumenty bezpośrednio
do osoby niepełnosprawnej.
c. Nie wiem.
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8. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają czasem kłopot ze
zrozumieniem wartości liczbowych, w tym dużych sum pieniędzy.
Jak powinno się zachować, gdy taki klient postanowi zamówić
sobie najdroższą limuzynę zamiast zwykłej taksówki?
a. Należy mu wyjaśnić, że koszt limuzyny przekracza kilkukrotnie koszt
taksówki, ale nie wpływać na jego decyzję.
b. Należy mu to wyperswadować, bo z pewnością nie ma tyle
pieniędzy.
c. Nie wiem.
9. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają czasem problem ze
zrozumieniem komunikatów powszechnie rozumianych. Jak
należy się zachować, gdy taki klient pojawi się wraz z osobą
towarzyszącą, a do przekazania jest skomplikowana informacja?
a. Należy przekazać ją osobie towarzyszącej, która znacznie lepiej
potrafi się komunikować z niepełnosprawnym klientem
b. Należy uprościć komunikat i postarać się go przekazać
bezpośrednio klientowi.
c. Nie wiem.
10. Osoba niepełnosprawna intelektualnie zamawia butelkę wódki,
a siedzi sama przy stoliku. Jak powinien zareagować kelner?
a. Powinien odmówić przyniesienia alkoholu, by klient nie narobił sobie
problemów.
b. Powinien zachować się tak samo, jak w wypadku innych klientów.
c. Nie wiem.
11. W hotelu mieszka osoba niewidoma, w pokoju której znajduje
się telewizor. Piloty wydawane są na recepcji na życzenie klienta.
Jak należy się zachować w wypadku takiego klienta?
a. Nie powinno się ranić uczuć i informować o telewizorze, z którego i
tak przecież nie skorzysta.
b. Poinformować tak, jak każdego innego klienta i ewentualnie
poinstruować o sposobie użycia pilota.
c. Nie wiem.
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12. Hotel powinien być wszechstronnie przygotowany do obsługi
różnych klientów, a zatem także prawidłowo oznakowany. Jakie
informacje wizualne są lepiej rozpoznawalne przez osoby głuche?
a. Powszechnie przyjęte znaki graficzne.
b. Wyraźne napisy w przynajmniej dwóch językach.
c. Nie wiem.
13. Jakie rozwiązania najbardziej ułatwiają funkcjonowanie osobie
z niesprawnością mowy w hotelu?
a. Liczne i jednoznaczne informacje wizualne - napisy, symbole i plany.
b. Kompetentna i uprzejma obsługa.
c. Nie wiem.
14. Lokal świadczący usługi powinien być przygotowany na
przyjęcie klienta na wózku inwalidzkim. Które z dwóch rozwiązań
jest prawidłowe?
a. Miejsce dla klientów na wózkach powinno być wyraźnie oznaczone
widocznym z daleka znakiem i zarezerwowane dla tych osób na
stałe.
b. Klient powinien mieć możność wybrania sobie miejsca, nawet jeżeli
nie jest ono w pełni dostępne.
c. Nie wiem.
15. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą mieć czasem
problem z samodzielnym trafianiem do swojego pokoju
hotelowego. Jak można temu zaradzić?
a. Należy pomagać im docierać do pokoju za każdym razem, gdy się
zgubią.
b. Należy wręczyć im plan hotelu z wyraźnie oznaczonym położeniem
pokoju i w prosty sposób wyjaśnić sposób dojścia do niego.
c. Nie wiem.
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16. Niewidomy klient potrzebuje dotrzeć do swojego pokoju
hotelowego i trzeba mu w tym pomóc jako przewodnik. Jak
powinno się to odbywać?
a. Niewidomy klient idzie nieco za przewodnikiem trzymając go za
łokieć lub ramie, dzięki czemu nie musi sam szukać drogi.
b. Przewodnik prowadzi niewidomego klienta przed sobą trzymając go
za ramie, dzięki czemu może kontrolować jego ruchy.
c. Nie wiem.
17. W restauracji osoba słabowidząca pyta o możliwość
skorzystania z toalety, której nie potrafi sama znaleźć. Jak
powinna zachować się obsługa?
a. Należy wskazać kierunek i oszacować odległość oraz upewnić się,
że klient już samodzielnie trafi do drzwi.
b. Należy odprowadzić klienta do samych drzwi, a następnie poczekać
i odprowadzić z powrotem do stolika.
c. Nie wiem.
18. Jak najlepiej przygotować się na obecność osób głuchych w
hotelu lub restauracji?
a. Należy przeszkolić personel w zakresie języka migowego aby każdy
potrafił się nim biegle posługiwać.
b. Przeszkolić część personelu w podstawowym języku migowym oraz
innych formach komunikowania się
c. Nie wiem.
19. Osoba bardzo słabo słysząca zwraca się o pomoc do
recepcjonisty, ponieważ potrzebuje uzyskać przez telefon ważną
informację. Jak można jej w tym pomóc?
a. Należy zapewnić takiemu klientowi możliwie komfortowe warunki:
ciszę i głośny aparat telefoniczny.
b. Należy posłużyć pomocą przekazując informacje usłyszane przez
telefon na piśmie osobie niedosłyszącej.
c. Nie wiem.
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20. Klient nie mówiący potrzebuje zamówić taksówkę. Jak można
mu w tym pomóc?
a. Należy zamówić dla niego taksówkę po uprzednim sprawdzeniu,
dokąd chce się udać.
b. Należy udostępnić mu telefon, aby mógł samodzielnie zamówić
taksówkę.
c. Nie wiem.
21. Osoba poruszająca się o kulach ma poważne problemy z
obsłużeniem się przy tzw. "szwedzkim stole", ponieważ ma zajęte
obie ręce. Jakie zachowanie obsługi należy uznać za najlepsze?
a. Pracownik pyta klienta, czy chce podejść do bufetu i pomaga mu w
przejściu, a następnie pomaga nałożyć potrawy, które potem odnosi
do stołu.
b. Pracownik podchodzi do takiego klienta i po zapytaniu, czy ten
potrzebuje pomocy, przedstawia dostępne menu, a następnie
przynosi do stolika zamówione dania.
c. Nie wiem.
22. W niektórych sytuacjach, szczególnie przy występowaniu
poważnych barier architektonicznych, trzeba pomóc osobie na
wózku inwalidzkim. Jak pomóc w pokonaniu trzech schodów
pomiędzy recepcją a restauracją?
a. Dwie osoby z obsługi powinny unieść wózek wraz z klientem i
wnieść go po schodach.
b. Jedna osoba przechyla wózek i wciąga go po schodach, a druga
asekuruje od dołu.
c. Nie wiem.
23. Klient z niedowładem rąk siedzi przy stoliku w restauracji i
chce zjeść obiad. Jak powinien zareagować kelner?
a. Powinien zaproponować pomoc w pokrojeniu jedzenia, a także
nalanie napoju do szklanki.
b. Powinien zasugerować klientowi przyjście z kimś znajomym, który
bardziej kompetentnie pomoże w spożyciu posiłku.
c. Nie wiem.
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24. W pokoju hotelowym klienta niepełnosprawnego intelektualnie
znajduje się skomplikowany sejf z zamkiem cyfrowym, do którego
instrukcja obsługi jest bardzo skomplikowana i klient
prawdopodobnie sobie z nią nie poradzi. Jak powinien zachować
się pracownik hotelu?
a. Powinien zablokować możliwość korzystania z sejfu, nawet jeżeli ma
możliwość awaryjnego otwarcia.
b. Powinien w możliwie prosty sposób wyjaśnić obsługę sejfu,
jednocześnie ostrzegając, że obsługa jest bardzo trudna.
c. Nie wiem.
25. W hotelu lub restauracji pojawia się niepełnosprawny klient, a
pracownik już zna zasady pomocy takiej osobie. Jak powinien się
zachować w takiej sytuacji?
a. Powinien podejść do klienta, zapytać czy i w jaki sposób może
pomóc.
b. Podejść i od razu pomóc, bez wypytywania klienta.
c. Nie wiem.
26. Osoba niewidoma lub słabowidząca często nie jest w stanie
przeczytać instrukcji ewakuacyjnej, która bywa wieszana na
ścianie. Dla jej bezpieczeństwa warto zadbać, by jednak zapoznała
się z jej treścią. Jak najlepiej to zrobić?
a. Przeczytać treść całej instrukcji na głos i upewnić się co do
zrozumienia treści.
b. Przygotować wersję w alfabecie braille'a i zostawić ją na stoliku w
pokoju.
c. Nie wiem.
27. Osoba głucha nie może usłyszeć dźwiękowej instalacji
alarmowej, na przykład syreny. Jakie alternatywne rozwiązanie
można zastosować aby ją skutecznie poinformować o zagrożeniu?
a. Instalację alarmową wizualną (świecącą) oraz wibracyjną.
b. Osobiste poinformowanie o zagrożeniu przez pracownika hotelu.
c. Nie wiem.
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28. Osoba z poważnymi problemami z mówieniem uległa
wypadkowi i ma poważny kłopot z opowiedzeniem o swoim stanie.
Jak należy poradzić sobie z taką sytuacją?
a. Należy zaproponować papier oraz coś do pisania, żeby klient mógł
zapisać informacje na kartce.
b. Jeżeli jest w stanie, to powinien jednak mówić wspierając się
gestami.
c. Nie wiem.
29. W niektórych sytuacjach zagrożenia, na przykład pożaru,
wyłączane są windy. Jak w takich okolicznościach rozwiązać
problem osób, które poruszają się z dużym trudem, na przykład o
kulach?
a. Należy zapytać, czy pomóc mu przedostać się w inne miejsce.
b. Należy wyprowadzić go za wszelką cenę.
c. Nie wiem.
30. Osoba niepełnosprawna intelektualnie została poinformowana
o zagrożeniu, na przykład o pożarze, ale ewidentnie nie wie, co ma
dalej robić. Jak należy się zachować w takiej sytuacji?
a. Należy jeszcze raz, bardzo spokojnie wytłumaczyć procedurę
ewakuacyjną i wskazać drogę ucieczki.
b. Należy bez tłumaczenia wyprowadzić takiego klienta z budynku.
c. Nie wiem
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Numer
pytania

Klucz do narzędzia kontrolnego

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Odpowiedzi
a

b

c

1
0
-1
-1
1
0
0
1
0
-1
-1
1
1

-1
1
1
1
-1
1
1
-1
1
1
1
0
0,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,5
1
1
0,5
0
0
1
1
-1
1
-1
1
1
0,5
1
-1
-1

1
0
-1
1
1
1
-1
1
1
-1
1
-1
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maksymalna liczba punktów: 30
Wyniki:
28-30punktów – bardzo wysoki poziom kompetencji
25-27 punktów –Satysfakcjonujący poziom kompetencji, pewne
doszkolenie mogłoby być przydatne
22-24 punktów – nie wystarczający poziom kompetencji, potrzebne
szkolenie
15-21 punktów – niski poziom kompetencji, szkolenie wymagane
Poniżej 14 punktów – bardzo niski poziom kompetencji, niezbędne
intensywne szkolenie!
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