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ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ПІДХІД ДО СЕКТОРУ
ПОДОРОЖЕЙ І ТУРИЗМУ
ЗАВДАННЯ
1. Змусити приватний секторочолити визначення найкращихгалузевих практикв міру того, як Подорожіта
туризм переходятьвід антикризового управління до відновлення.
2. Покласти здоров'я і безпеку мандрівників та працівників галузі подорожейі туризму в основу розробки
глобальних протоколів.

ПІДХІД
1. Забезпечити узгодженість шляхомскоординованого, спільного та прозорогопідходу, щопідтримується
медичними доказамив секторі подорожейі туризму, а такожурядах таорганах охорони здоров'я.
2. Поділіться узгодженимита послідовними протоколами, які керуютьсярезультатами, є простими та
практичними для різних місць призначення та країн.
3. Відновіть довіру тавпевненість у подорожуючихшляхомефективногоспілкування та маркетингу; повідомляючи
їмпро впровадженіпротоколи та існуючі гарантії, які забезпечують їх безпеку.
4. Виступайте за впровадженняполітики, щосприяє підтримці відновлення та зростаннюпопиту в секторі.

ВСТУП
З такоювеликоюкількістю гравців галузі, які пережиликризи, існує величезна кількість інформації, що дозволяє
секторуспиратися на минулий досвід, коли ми дивимосяв майбутнє. Навіть у нинішній кризі багатогравців
готельного бізнесу швидкоадаптувалися, а деякі навіть запропонували готельні номеримедичномуперсоналу, який
зараз на передньому краї; в свою чергу, надавшисектору унікальний набір ідей для безпечної подорожі.
Нижчезапропоновані протоколигостинності були складені на основі інформації, отриманоївід провідних готельних
компаній або безпосередньо, або з їхпублічних оголошеньпро безпечне, здорове і відповідальне відкриття готелів
для широкоїпубліки. Протоколи такожвраховуютькерівні принципи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)
та центрів США з контролюта профілактикизахворювань (CDC). Мета полягає в тому, щобзабезпечити наявність
протоколів у всіх відповідних функціях з підвищеноюувагою до питань охорони здоров'я, безпеки тадотримання
соціальної дистанції, яких потребуватимутьі очікувати мандрівники.
Зверніть увагу, щоці рекомендаціїможутьбути змінені і доповнені в міру надходженнянової інформаціїпро вірус. Ці
рекомендаціїзасновані на експлуатаційних характеристикахкожногоготелю, і перед їхвиконанням рекомендується
провести консультації з ними. Рекомендується, щоб усі готельні практики дотримувалисямісцевого танаціонального
законодавствата останніх рекомендаційорганізацій охорони здоров'я, включаючиВООЗ.
З метою узгодження міжгалузями подорожей та туризму Всесвітня рада з подорожейта туризму розділила
протоколи на чотири напрямки, а саме:

1.
2.
3.
4.
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Оперативність та підготовленість персоналу
Оперативність та підготовленість персоналу
Відбудова довіри та впевненості
Реалізація стимулюючої політики
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1. Оперативністьта підготовленістьперсоналу

Оскільки готельна індустрія тазаклади відновлюють свою діяльність, вони повинні гарантувати, щовони можуть
досягтикращогорівня в «новому стандарті», і навчити персонал підготовці та виконанню оперативних планів:

• Готелі можутьдомогтисяексплуатаційної готовності до відновлення роботи, маючи:
- Отриману відповідну ліцензію на повторне відкриття, якщоцього вимагає місцева влада
- Розроблений план профілактикиCOVID-19, щовключає заходи/список завдань щодопрофілактики
інфекцій та спеціальний план очищення тадезінфекції
- Необхідний рівень персоналу для перезавантаження
- Впровадженіпротоколи тарекомендаціїщодобезпеки та гігієни персоналу, включаючи перевірки стану
здоров'я персоналу готелю, якщоцього вимагає місцеве законодавство. Якщоцього не потрібно, готель
повинен видати та повідомити політику перебування вдомадля тих, хто проявляєбудь-які симптоми або
підвищену температурувідповідно до рекомендаційВсесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)
- Відображенусоціальну відстань у розташуванні офісу та обмеженнякількості персоналу в загальних
приміщеннях
- Забезпечення протоколами та рекомендаціямищодосоціальної дистанції, де цеможливо, для чіткого
спілкування з гостями та персоналом
- Інтегровані технології автоматизації, такі як безконтактна оплата, де цеможливо
- Впроваджені вдосконалені протоколи та рекомендації щодобезпечності харчових продуктів у
ресторанах, кафе та кіосках, щостосуються контролюланцюгів поставок, обробки та приготування їжі,
гігієни, оцифровки, керування чергоюта глибокогоочищення;
- Оцінювання інновації в області чистоти і дезінфекції, такоїяк технологія електростатичногорозпилення,
ультрафіолетовогосвітла і фільтрації повітря на основі EPA (управління з охорони навколишнього
середовища), зі схваленням від експертнихорганів і урядових установ, таких як ВООЗ, та обмін
найкращими практиками
• Готелі повинні навчати персонал підготовці та виконанню оперативнихпланів шляхом::
- Розробки та впровадженняпротоколів такерівних принципів для персоналу, кодексу поведінки або
переліку очікуваної поведінки для персоналу та операцій
- Перекваліфікації персоналу щодоконтролюза інфекціями, соціального дистанціювання та посилених
гігієнічних заходів, включаючимиттярук, використання масокта рукавичок, як рекомендуютьмісцеві
органи охорони здоров’я, або суворіші вимоги, якщоцього вимагаютьпроцедури гостинної компанії
- Ознайомлення всіх тренінгів з останніми порадамиорганів охорони здоров'я та /або ВООЗ
- Постійного моніторингу добробуту членів командиз боку керівництва, заохочуючи їх дотримуватися
рекомендацій уряду та ВООЗ
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯБЕЗПЕЧНОГОДОСВІДУ
Оскільки готельна індустрія та заклади працюють над тим, щоб забезпечитибезпечний досвід для своїх
працівників та своїхгостейзавдяки підвищенню практики чистотита гігієни, готелі повинні забезпечити:
• Впровадженіпроцеси, орієнтовані на посилену санітарію, дезінфекціюта методиглибокогоочищення, а
такожзбільшення частоти їх очищення /дезінфекції.
- Вибрані дезінфекційні засоби, затвердженіорганамиохорони здоров'я
- Переглянуті інструкції з прибирання длявсіх зон готелю, включаючикімнати, умивальники, ліфти,
фітнес-клуби та загальні приміщення з особливим акцентомна високочастотні точки дотику, такі як
карткиключів кімнат, вимикачі світла та ручки дверей.
- Сторонні предметислід прибрати в усьому готелі
- Соціальне дистанціювання гостей за допомогоювивісок та рекомендацій, у тому числі в ліфтах
• Впроваджені клієнтські процеси, включаючи інформацію про гостей та соціальне дистанціювання:
- Здійснення перевірки здоров'я /температуригостей, якщоцього вимагає законодавство.
- Обмеженасоціальна взаємодія та можливачерга при реєстрації
• Підвищена безпека та гігієна харчових продуктів у ресторанах:
- Уникання їжі на фуршетах
- Регулярне очищенняапаратів, і по можливостіексплуатація їх штатнимспівробітником
- Пропонувати обслуговування номерів в ідеалі за допомогоюспособу безконтактної доставки
- Покращенняприбирання, включаючидезінфекцію столів відразу після виходу гостя, надання
індивідуально упакованих предметів, якщоце можливо
• Впровадженіпроцеси, орієнтовані на посилене прибирання, дезінфекціюта соціальне дистанціюванняна
зустрічах та заходах, включаючи:
- Впровадженнясоціального дистанціювання для розподілу місць і розміру зібрання, використовуючи
державнекерівництво, якщотаке є
- Регулярне прибирання апаратів та, де цеможливо, використання їхштатнимспівробітником
- Збільшення частоти очищення та дезінфекції
- Створення протоколівта рекомендаційпро воду /безалкогольні напої, згідно з якими гостям
рекомендується подорожуватиз власними багаторазовими пляшкамидля води в районах, де є безпечна
питна вода. Наявність в якості альтернативи індивідуальних пляшекз водою
- Запровадженняпродовольчих протоколів та вказівок щодохарчових продуктів, щопередаються на
аутсорсинг
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3. ВІДБУДОВА ДОВІРИ І ВПЕВНЕНОСТІ

Оскільки готельна індустрія та заклади працюють над відновленням довіри за допомогою прозоростіта
спілкування зі своїми гостями, вони повинні забезпечити:

Вдячність

Ми хотіли б подякувати всім нашим членам і партнерам, які внесли свій внесок у протокол, включаючи

• Чітку, послідовну та розширенукомунікацію з клієнтами щодонових протоколів безпекита гігієни безпеки по
каналах організації, як у цифровомувигляді, так і фізично в готелях. Співробітників, які стикаються з гостями/
безпосередньоконтактуютьз клієнтами, слід навчити відповідати на запитання
• Впровадження чітких вивісок по всьому готелю, щобінформувати гостей провдосконалені протоколи
прибирання, соціальні дистанції тарекомендації
• Спільні рекомендаціїдля гостейна основі порад органів охорони здоров'я, які можуть включатив себе маски
для обличчя, вказівки щодогігієни рук та соціальної дистанції.

4. РЕАЛІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ
Оскільки готельна індустрія тазаклади працюютьнад відновленням, важливо, активізувати політику на
урядовому рівні. Готельна індустрія та заклади закликають уряди:
• Співпрацювати з промисловістю та іншими урядами, оскільки розробляютьсянові правила дляпоїздокз
перетинанням кордону
• Надавати фінансову допомогу сектору за рахунок зменшенняподатків, зборів та платежівдля стимулювання
попиту
• Створюватистимули та надаватипряму підтримку длязбільшення перебування в готелях, а такожпропонувати
податкові пільги
• Розширитипросування за призначеннямдля підвищення попиту як у країні, так і за кордоном

ЗВ’ЯЗОК
З будь-якими питаннями або для подальшогообговорення взаємодії звертайтесь до Тіффані
Місрахі,віце-президентазпитаньполітики, WTTC (Всесвітня Радаз подорожейтатуризму)на tiffani.misrahi@wttc.org
Переклад українською на замовлення
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Всесвітня рада з подорожей і туризму - це глобальний орган управління економічним та соціальним внеском подорожей і туризм
WTTC (скорочення від Всесвітня Рада з подорожейта туризму) сприяє сталому зростанню секторуподорожейі
туризму,співпрацюючи зурядамиміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочі місця, стимулювати експорт тасприяти
процвітаню. Членами Ради є голови, президенти та керівники провідних світових приватних туристичних компаній.
Спільно з Oxford Economics (Оксфордський інститут економічноїполітики) WTTC щорічнопроводитьдослідження, які
показують, щотуризм і подорожіє одним з найбільших секторіву світі, який підтримав330 мільйонів робочих місць і створив
10,3%світового ВВП В 2019 році. Всебічні звіти кількісно оцінюють, порівнюютьі прогнозуютьекономічний вплив подорожей
і туризму на 185 економік по всьому світу. На додатокдо окремихінформаційних бюлетенівдля країнта більш повних звітів
про країну, WTTC випускає світовий звіт, в якомувисвітлює глобальні тенденціїта ще25 звітів, щозосереджуютьсяна
регіонах, субрегіонах та економіко-географічнихгрупах. Щобзавантажитизвіти або дані, будь ласка, відвідайте сайт
www.wttc.org

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

РЕДАКТОР
Тіффані Місрахi
Віце-президент з питань
політики Всесвітня радаз
подорожей та туризм
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умови,що такевикористання є справедливимі коли таке використанняпризначене для некомерційних досліджень, приватних
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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

Переклад українською на замовлення

