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Micul ghid de bune maniere pentru servirea

persoanelor cu dizabilități de vedere



Cu poftă mare de-o ieșire cu prietenii sau cu timp doar de-o cafea rapidă. Cu treburi în alt 
oraș sau cu nevoie mare de relaxare. Cu dorința să ne încântăm papilele gustative cu ceva 

nou sau pur și simplu fără chef să mai gătim acasă, toți avem dreptul să ne bucurăm de ieșiri 
în oraș sau din oraș, în căutarea relaxării și experiențelor alături de cei dragi sau singuri.

Pentru zeci de mii de români care trăiesc cu o deficiență totală sau parțială de vedere, o cină 
la un restaurant sau o călătorie sunt o provocare. Pentru ei, Nestlé a creat acest mic ghid de 
bune maniere HoReCa, cu sfaturi practice și idei pentru personalul din industria ospitalității. 

Ca să învățăm împreună cum să abordăm o situație diferită.
Ca să oferim cea mai bună asistență persoanelor cu nevoi un pic mai speciale.

Ca să încurajăm și să ne bucurăm toți de experiențe sănătoase.

CONDUITĂ GENERALĂ

Ce e OK și ce nu e OK să facem atunci când o 
persoană cu dizabilități de vedere ne calcă pragul

• Comunicarea e ingredientul esențial al unui serviciu excelent.

• Interacțiunea se stabilește auditiv, nu prin contact vizual, în cazul
persoanelor cu deficiențe de vedere. Adresați-vă direct persoanei
nevăzătoare, nu însoțitorului. Folosiți tonul obișnuit.

 
 

• E OK să întrebați dacă doresc să îi însoțiți la lift sau în altă zonă din
locație.

• Dacă persoana cu dizabilități de vedere dorește să o însoțiți, oferiți-
vă brațul, nu o apucați de braț. Mergeți în ritm normal, cu un mic pas
înaintea persoanei nevăzătoare.

• Explicați ce obstacole apar pe drum: la 2 metri în fața noastră se află
o canapea pe care trebuie să o ocolim.

 
 
 

• Nu lăsați niciodată o persoană cu dizabilități de vedere în mijlocul
unui spațiu deschis. Conduceți-o într-o zonă laterală, care îi poate
oferi un punct de sprijin și reper, cum ar fi o masă sau spătarul unui
scaun.

• Anunțați persona nevăzătoare când vă îndepărtați de ea.

• E OK să folosiți expresii precum „Mă bucur să vă văd” sau „Arătați
foarte bine azi”.

Prezentați-vă și oferiți-vă asistența.

Pot să vă 
ajut?

Dacă persoana cu dizabilități de vedere dorește să o ghidați, dați 
indicații clare privind distanța și direcția. Folosiți cuvinte precum „la
dreapta” sau „la stânga”, „în 10 pași” sau „în 5 metri”. Nu folosiți termeni 
precum „acolo” sau „pe aici”, „mai în față” sau „în cealaltă parte”.

3 pași la 
dreapta



O experiență incluzivă e asigurată de existența opțiunilor de asistență pentru persoanele cu 
deficiențe de vedere. Opțiunile sunt simplu de pus în practică, fie că vorbim de pliantul cu 
harta hotelului și „regulile casei” imprimat în câteva exemplare în Braille, fie că vorbim de 

simple Coduri QR care dau acces digital la serviciile hotelului și indicatoare cu contrast mare 
așezate în locuri vizibile.

Check-in
• La Recepție oferiți persoanei cu dizabilități de vedere indicații 

orientative legate de hotel. Descrieți zonele hotelului, indicați care 
este distanța până la ele și cum se face accesul, descrieți diferitele 
tipuri de activități care pot fi desfășurate în hotel.

• Întrebați persona cu dizabilități de vedere dacă dorește indicații 
privind accesul la lift și cameră sau dacă dorește să fie condusă în 
cameră de personalul hotelului.

• Oferiți și o scurtă descriere a obiectelor importante din cameră și 
unde se află ele: telecomanda e pe masa de birou, în stânga, telefonul 
pentru recepție se găsește pe noptiera din dreapta patului.

• Întrebați persoana cu deficiențe de vedere dacă dorește să îi descrieți 
felul în care funcționează sau se folosesc anumite obiecte sau sisteme 
din cameră, cum ar fi draperii automate, aerul condiționat etc.

Dacă persoana cu deficiențe de vedere dorește să fie însoțită, 
când ajungeți în camera, descrieți dimensiunea și forma 
camerei, distanța și poziția diferitelor zone din interiorul ei.

Camera are 
aproximativ 20 mp, 

este dreptunghiulară. 
Dulapul se află încastrat 

în perete în partea 
stângă la distanță de 
1 m de ușa de intrare, 

apoi la aproximativ 3 m 
față de ușă, pe partea 
dreaptă, se află baia.

HOTEL



CARDUL DE ACCES ÎN CAMERĂ
• Puneți o bucățică de bandă adezivă sau alt tip de semn în relief

pe partea inactivă a cardului, astfel încât persoana nevăzătoare să
identifice ușor partea care trebuie introdusă în sistemul de acces în
cameră.

SERVICIUL DE CURĂȚENIE
• Nu mutați obiectele personale când faceți curat în camera ocupată

de o persoană cu dizabilități de vedere. Ele sunt lăsate într-o anumită
ordine, pentru a fi găsite ușor.

LA RESTAURANT, 
BAR ȘI ÎN 
CAFENELE

• Conduceți persoana nevăzătoare la masă, oferindu-vă brațul. Nu o
apucați de braț.

• Nu trageți scaunul, plasați cu atenție mâna persoanei nevăzătoare
pe spătarul scaunului.

• Dacă persoana nevăzătoare comandă un fel de mâncare ce
presupune utilizarea cuțitului, cum e de exemplu o friptură,
întrebați-o dacă dorește ca felul de mâncare respectiv să fie feliat în
bucătărie, înainte de a fi servit.

• Anunțați persoana nevăzătoare când așezați ceva pe masă și
indicați unde anume pe masă ați așezat obiectul. La fel, anunțați
atunci când luați ceva de pe masă sau umpleți paharele.

Folosiți metoda „acelor de ceasornic” pentru ca indicațiile să fie 
cât mai clare: „Supa dumneavoastră e la ora 12, coșulețul cu pâine 
la ora 10, iar paharul cu apă la ora 3”.

V-am adus 
cafeaua. Am 
așezat-o la 

dreapta, la ora 2.



Ce avem în 
meniu? 

• Meniul în Braille e cel mai accesibil format pentru persoanele
nevăzătoare. Tuturor ne place să răsfoim meniul, mai ales atunci când
nu știm ce vrem să comandăm! Asociațiile persoanelor cu dizabilități
de vedere pot asigura oricând traducerea meniului și imprimarea lui în
Braille. Contactați-le!

• Meniul tipărit cu caractere de dimensiuni mari (minim 24) asigură
slab văzătorilor toată libertatea de alegere. Și avem un pont: și
persoanele fără probleme de vedere preferă meniurile scrise cu
caractere mărite, ușor de urmărit ;)) Așa că de ce să nu țineți cont de
acest lucru data viitoare când schimbați meniurile?

• Codul QR cu acces la meniul digital e o alternativă eficientă. Meniul
digital este tradus în limbaj vorbit de aplicațiile utilizate de persoanele
cu deficiențe de vedere. Un mic sfat: puneți un semn în relief lângă
Codul QR dacă acesta este lipit pe masă, astfel încât persoana
nevăzătoare să poată identifica ușor unde este codul. Dacă codul e
lipit pe un obiect de pe masă, anunțați persoana nevăzătoare.

Există multe opțiuni deloc costisitoare care vă pot transforma locația în cel mai primitor loc 
pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Aveți vreo preferință 
anume? Un preparat 

vegetarian, ceva 
tradițional sau poate vreți 

să încercați un preparat 
cu fructe de mare?

Prezentarea meniului de către personalul HoReCa. Nu trebuie să 
recitați tot meniul, mai bine întrebați persoana nevăzătoare dacă își 
dorește ceva anume, dacă există anumite mâncăruri care îi plac sau 
nu îi plac în mod deosebit. Faceți recomandări din meniu plecând 
de la răspunsurile primite. Menționați și prețurile atunci când faceți 
recomandările.

Un loc în care toți avem acces la experiențe sănătoase e un loc

Str. Vatra Luminoasă, nr. 108 Bis 
021919, Bucureşti 

secretariat@anvr.ro

Str. George Constantinescu, nr. 3, 
corp A, etaj 7, Sector 2, București 

contact@ro.nestle.com 
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