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КОНЦЕПЦІЯ
Зацікавлені сторони в подорожахі туризмі повинні об'єднатися, щобефективновирішити проблемуCOVID-19 та
пом'якшити їїтеперішній та майбутній вплив. Для подорожейі туризму важливооб'єднати зусилля, для
планування скоординованого та послідовного підходу разом з урядами та експертамив галузі охорони здоров'я,
щобзабезпечити швидке та ефективневідновлення після стабілізації кризи.

ЦІЛІ
Всесвітня радаз подорожейі туризму (WTTC) має на меті підтримати цей сектору досягненні ефективного
відновлення шляхомрозробки значущих планів дій, які оптимізують зусилля щодовідновлення в секторі та
нададуть державномуі приватному секторам розуміння та інструментарій для взаємодії і впровадження.
У своєму підході WTTC буде враховуватиперспективиурядів, експертіву галузі охорони здоров'я, приватного
сектору тамандрівників; спільна роботанад спільними рішеннями тапротоколами, щобзабезпечити людям
безпеку та почуття їх безпеки. Найважливішемати спільні правила. Зрештою, WTTC передбачаємайбутні
подорожі, які будуть безпечними, надійними, безпроблемнимита забезпечуватимуть справжній та змістовний
досвід дляподорожуючихпротягомусієї подорожі; той, який підтримує мільйони засобів до існування та сприяє
сталому економічному зростанню.

ПРОВІДНІ СВІТОВІ ПРОТОКОЛИ ДЛЯ НОВОГО
СТАНДАРТУ
В рамкахсвоєї ініціативи відновлення WTTC співпрацюватимез членами, урядами та експертамив галузі охорони
здоров'я, щоброзробити нові оперативні та медичні протоколи та протоколидля підтримки сектору відновлення
Зокрема, WTTC створить короткі протокольні документи для щонайменшевосьми галузей в рамкахподорожейі
туризму, щобпривести приватний сектору відповідність до загальних стандартів, щоб забезпечити безпеку своєї
робочоїсили, а длямандрівників - секторвпроваджуєновий стандарт. Запропоновані початкові вісім напрямків в
галузі подорожейта туризму:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гостинність
Роздрібна торгівляl
Авіація
Аеропорти
Круїзи
Туроператори
Конференц-центри та
Прокат автомобілів
Страхування

MICE-туризм

Ця роботавикористовуватиме підхід спільної роботи таспиратиметься на зусилля, щопроводяться
міжнародними організаціями та галузевими асоціаціями в галузі подорожейта туризму та нашими членами.
WTTC співпрацюватимез урядамита експертамив галузі охорони здоров'я, одночасно забезпечуючиврахування
потреб приватного сектору та їх інтеграцію в державну політику.

ЗВ’ЯЗОК
З будь-якими питаннями або для подальшогообговорення взаємодії звертайтесьдо Тіффані Місрахі,віце-президента
з питаньполітики, WTTC (Всесвітня Радаз подорожейтатуризму)на tiffani.misrahi@wttc.org.
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ВДЯЧНІСТЬ
Ми хотіли б подякувати всім нашим членам і партнерам, які внесли свій внесок у розробку протоколу, включаючи:

ПРОТОКОЛ АЕРОПОРТА

АВІАЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ТУРОПЕРАТОРА
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ПРОТОКОЛ ГОСТИННОСТІ

ПРОТОКОЛ Конференц-центрів та MICE-туризма

ПРОТОКОЛ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
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Всесвітня радаз подорожейі туризму -цеглобальнийоргануправлінняекономічним тасоціальним внеском подорожейі туризму.
WTTC (скорочення від Всесвітня Рада з подорожейта туризму) сприяє сталому зростаннюсектору подорожейі туризму,
співпрацюючи зурядамиміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочі місця, стимулювати експортта сприяти процвітаню.
Членами Радиє голови, президенти та керівники провідних світових приватних туристичних компаній.
Спільно з Oxford Economics (Оксфордський інститут економічноїполітики) WTTC щорічнопроводитьдослідження, які показують, що
туризмі подорожіє одним з найбільших секторіву світі, який підтримав330 мільйонів робочих місць і створив10,3%світового ВВП
в 2019 році. Всебічні звіти кількісно оцінюють, порівнюютьі прогнозуютьекономічний вплив подорожейі туризму на 185 економік
по всьому світу. На додатокдо окремихінформаційних бюлетенівдля країнта більш повних звітів про країну, WTTC випускає
світовий звіт, в якомувисвітлює глобальні тенденції та ще25 звітів, щозосереджуютьсяна регіонах, субрегіонах та
економіко-географічнихгрупах. Щобзавантажитизвіти або дані, будь ласка, відвідайте сайтwww.wttc.org

Подяки
Глорія Гевара
Президент та головний
виконавчий
директор Всесвітньої ради з
подорожей та туризму

РЕДАКТОР

ДІЗАЙНЕР

ТіффаніМісрахi
Віце-президент з питань політики
Всесвітня рада з подорожей та
туризму

СтефаніЧерч
Менеджер цифрового
маркетингу
Всесвітня рада з подорожей та
туризму

СТРАТЕГИЧНІ ПАРТНЕРИ

© Всесвітня рада з подорожей та туризму: Провідні світові протоколи для нового стандарту-Травень 2020 року. Всі права захищені.
Закони про авторські права Сполученого Королівства дозволяютьпевне використання цього контенту без нашого(тобто дозволу власника авторських прав) дозволу. Вамдозволяєтьсявикористовувати обмежені витяги зцього контенту, за умови,
щотакевикористання є справедливимі коли таке використання призначене длянекомерційних досліджень, приватних
досліджень, оглядів або новинних репортажівКрімтого, при використанні нашогоконтенту, заснованого на цьому виключенні "добросовісноїугоди", необхідно використовувати
наступне підтвердження: "Джерело:Всесвітня рада з подорожета туризму: Провідні світові протоколи длянового стандарту-Травень2020року. Всі права захищені.
Якщоваше використанняконтенту не підпадає під описане вищевиключення "добросовісних угод", вамдозволяється використовувати цей контентповністюабо частково для
некомерційного або комерційноговикористання за умови дотриманняумов ліцензіїАтрибуція, некомерційна міжнародналіцензія Creative Commons 4,0(ліцензія для безкоштовного
розповсюдженнятворів культури Creative Commons). Зокрема, вміст не змінюється, а таке підтвердженнявикористовується щоразу, коли використовується нашконтент: "Джерело:
Всесвітня рада зподорожейта туризму: Провідні світові протоколидля новогостандарту- Травень 2020року. Всі права захищені. Ліцензується згідно з атрибуцією, некомерційною
міжнародноюліцензієюCreative Commons4.0".

Ви не можете застосовувати юридичні умови чи технологічні заходи, які юридично обмежують інших робити щось, що дозволяє ця ліцензія
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