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1. Змусити приватний секторочолити визначеннянайкращихгалузевих практиквміру того, якПодорожіта
туризмпереходятьвідантикризовогоуправління довідновлення.

2. Покласти здоров'я і безпекумандрівників тапрацівників галузі подорожейі туризмувосновурозробки
глобальнихпротоколів.

1. Забезпечити узгодженістьшляхомскоординованого, спільного та прозорогопідходу, щопідтримується
медичнимидоказамив секторі подорожейі туризму, а такожурядах таорганахохорони здоров'я.

2. Поділіться узгодженимитапослідовнимипротоколами,які керуютьсярезультатами, є простимита
практичнимидлярізнихмісць призначеннятакраїн.

3. Відновіть довіру тавпевненість у подорожуючихшляхомефективногоспілкування тамаркетингу; повідомляючи
їмпровпровадженіпротоколита існуючі гарантії, які забезпечують їх безпеку.

4. Виступайте за впровадженняполітики, щосприяє підтримці відновлення та зростаннюпопиту в секторі.

З такоювеликоюкількістю гравців галузі, які пережиликризи, існує величезна кількість інформації,щодозволяє
секторуспиратисянаминулийдосвід, колимидивимосявмайбутнє. Навіть у нинішній кризі багатогравців
готельногобізнесу швидкоадаптувалися, а деякі навіть запропонували готельні номеримедичномуперсоналу, який
зараз напередньомукраї; в своючергу, надавшисектору унікальний набір ідейдлябезпечноїподорожі.

Нижчезапропоновані протоколигостинності були складені на основі інформації, отриманоївід провідних готельних
компаній абобезпосередньо, або з їхпублічних оголошеньпробезпечне, здоровеі відповідальне відкриттяготелів
дляширокоїпубліки. Протоколитакожвраховуютькерівні принципи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)
тацентрівСШАзконтролютапрофілактикизахворювань (CDC). Метаполягає втому, щобзабезпечитинаявність
протоколіву всіх відповідних функціях з підвищеноюувагоюдопитаньохорониздоров'я, безпеки тадотримання
соціальної дистанції, яких потребуватимутьі очікуватимандрівники.

Зверніть увагу, щоці рекомендаціїможутьбути змінені і доповнені вміру надходженнянової інформаціїпро вірус. Ці
рекомендаціїзасновані наексплуатаційних характеристикахкожногоготелю, і перед їхвиконаннямрекомендується
провестиконсультації з ними. Рекомендується,щобусі готельні практикидотримувалисямісцевого танаціонального
законодавстватаостанніх рекомендаційорганізацій охорони здоров'я, включаючиВООЗ.

Зметоюузгодженняміжгалузямиподорожейтатуризму Всесвітня радазподорожейтатуризму розділила
протоколина чотиринапрямки, а саме:
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯБЕЗПЕЧНОГОДОСВІДУ

• Впроваджені клієнтські процеси, включаючи інформацію про гостей та соціальне дистанціювання:

• Підвищенабезпека та гігієна харчових продуктів у ресторанах:

1. Оперативністьтапідготовленістьперсоналу

• Готеліможутьдомогтисяексплуатаційної готовностідовідновленняроботи, маючи:

• Готеліповинні навчатиперсоналпідготовці тавиконаннюоперативнихпланівшляхом::
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Оскільки готельна індустрія тазакладивідновлюютьсвоюдіяльність, вониповинні гарантувати,щовониможуть
досягтикращогорівняв«новому стандарті», і навчитиперсонал підготовці тавиконаннюоперативнихпланів:

-Отриманувідповідну ліцензію наповторневідкриття, якщоцього вимагаємісцева влада
- РозробленийпланпрофілактикиCOVID-19, щовключає заходи/список завданьщодопрофілактики
інфекцій таспеціальний планочищеннятадезінфекції
-Необхідний рівень персоналудляперезавантаження
- Впровадженіпротоколи тарекомендаціїщодобезпеки та гігієни персоналу, включаючиперевірки стану
здоров'я персоналу готелю, якщоцього вимагаємісцеве законодавство. Якщоцьогонепотрібно, готель
повиненвидати таповідомитиполітику перебування вдомадлятих, хто проявляєбудь-які симптомиабо
підвищенутемпературувідповідно дорекомендаційВсесвітньої організації охорониздоров'я (ВООЗ)
-Відображенусоціальну відстаньу розташуванніофісу таобмеженнякількості персоналувзагальних
приміщеннях
- Забезпеченняпротоколамитарекомендаціямищодосоціальної дистанції, децеможливо, длячіткого
спілкування з гостямитаперсоналом
- Інтегровані технології автоматизації, такі як безконтактнаоплата, децеможливо
-Впровадженівдосконалені протоколитарекомендаціїщодобезпечності харчовихпродуктів у
ресторанах, кафета кіосках, щостосуються контролюланцюгів поставок, обробки таприготування їжі,
гігієни, оцифровки, керування чергоюта глибокогоочищення;
- Оцінювання інновації в області чистоти і дезінфекції, такоїяк технологіяелектростатичногорозпилення,
ультрафіолетовогосвітла і фільтрації повітрянаоснові EPA (управління зохоронинавколишнього
середовища),зі схваленнямвід експертнихорганів і урядових установ, таких якВООЗ, таобмін
найкращимипрактиками

- Розробкита впровадженняпротоколів такерівних принципів дляперсоналу, кодексу поведінки або
перелікуочікуваноїповедінки дляперсоналутаоперацій
-Перекваліфікаціїперсоналущодоконтролюза інфекціями, соціальногодистанціювання тапосилених
гігієнічних заходів, включаючимиттярук, використаннямасоктарукавичок, як рекомендуютьмісцеві
органиохорониздоров’я, або суворіші вимоги, якщоцього вимагаютьпроцедуригостинної компанії
-Ознайомленнявсіх тренінгів зостанніми порадамиорганівохорониздоров'я та/абоВООЗ
-Постійногомоніторингу добробуту членів командиз боку керівництва, заохочуючи їхдотримуватися
рекомендаційурядутаВООЗ

Оскільки готельна індустрія тазакладипрацюютьнадтим,щобзабезпечитибезпечнийдосвід длясвоїх
працівників та своїхгостейзавдякипідвищеннюпрактикичистотита гігієни, готеліповинні забезпечити:

• Впровадженіпроцеси, орієнтовані на посилену санітарію, дезінфекціютаметодиглибокогоочищення, а
такожзбільшення частоти їхочищення/дезінфекції.

- Вибрані дезінфекційні засоби, затвердженіорганамиохорони здоров'я
- Переглянуті інструкції з прибираннядлявсіх зон готелю, включаючикімнати, умивальники, ліфти,
фітнес-клуби тазагальні приміщення зособливимакцентомнависокочастотні точкидотику, такі як
карткиключів кімнат, вимикачі світла таручкидверей.
-Сторонні предметислідприбрати вусьому готелі
- Соціальнедистанціювання гостей задопомогоювивісок тарекомендацій, у тому числі в ліфтах

- Здійснення перевірки здоров'я /температуригостей, якщоцьоговимагає законодавство.
-Обмеженасоціальна взаємодія таможливачергаприреєстрації

-Уникання їжінафуршетах
- Регулярнеочищенняапаратів, і поможливостіексплуатація їхштатнимспівробітником
-Пропонуватиобслуговування номерівв ідеалі задопомогоюспособу безконтактноїдоставки
-Покращенняприбирання, включаючидезінфекціюстолів відразу після виходу гостя, надання
індивідуально упакованихпредметів, якщоцеможливо

• Впровадженіпроцеси, орієнтовані на посилене прибирання, дезінфекціютасоціальнедистанціюванняна
зустрічах та заходах, включаючи:

- Впровадженнясоціальногодистанціюваннядлярозподілумісць і розміру зібрання, використовуючи
державнекерівництво, якщотакеє
- Регулярнеприбиранняапаратів та, децеможливо, використання їхштатнимспівробітником
-Збільшення частотиочищеннятадезінфекції
- Створенняпротоколівтарекомендаційпроводу /безалкогольні напої, згідно з якими гостям
рекомендуєтьсяподорожуватиз власнимибагаторазовимипляшкамидляводиврайонах, де єбезпечна
питна вода. Наявність в якостіальтернативиіндивідуальних пляшекз водою
-Запровадженняпродовольчихпротоколів тавказівокщодохарчовихпродуктів, щопередаютьсяна
аутсорсинг
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3. ВІДБУДОВАДОВІРИ І ВПЕВНЕНОСТІ

ЗВ’ЯЗОК

4. РЕАЛІЗАЦІЯСТИМУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ

Вдячність
Ми хотіли бподякувативсім нашимчленам і партнерам,які внесли свій внесоку протокол, включаючи
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Оскільки готельна індустріятазакладипрацюютьнадвідновленням довіризадопомогоюпрозоростіта
спілкування зі своїми гостями, вониповинні забезпечити:

• Чітку, послідовну тарозширенукомунікаціюзклієнтамищодоновихпротоколівбезпекита гігієнибезпекипо
каналахорганізації, як уцифровомувигляді, такіфізичнов готелях. Співробітників, які стикаютьсяз гостями/
безпосередньоконтактуютьзклієнтами, сліднавчитивідповідатина запитання

• Впровадженнячіткихвивісокповсьому готелю,щобінформувати гостейпровдосконалені протоколи
прибирання, соціальні дистанції тарекомендації

• Спільні рекомендаціїдля гостейнаоснові порадорганівохорониздоров'я, якіможутьвключативсебемаски
дляобличчя, вказівки щодогігієни руктасоціальноїдистанції.

Оскільки готельна індустрія тазакладипрацюютьнадвідновленням, важливо, активізуватиполітикуна
урядовомурівні. Готельнаіндустрія тазакладизакликаютьуряди:

• Співпрацюватиз промисловістюта іншимиурядами, оскільки розробляютьсянові правиладляпоїздокз
перетинаннямкордону

• Надаватифінансовудопомогу секторузарахунок зменшенняподатків, зборів та платежівдлястимулювання
попиту

• Створюватистимули танадаватипрямупідтримкудлязбільшенняперебуванняв готелях, а такожпропонувати
податкові пільги

• Розширитипросування за призначеннямдляпідвищенняпопиту як у країні, так і за кордоном

Збудь-якими питаннями абодляподальшогообговореннявзаємодії звертайтесьдоТіффані
Місрахі,віце-президентазпитаньполітики, WTTC (ВсесвітняРадаз подорожейтатуризму)наtiffani.misrahi@wttc.org
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Ви не можете застосовувати юридичні умови чи технологічні заходи, які юридично обмежують інших робити щось, що дозволяє ця ліцензія

РЕДАКТОР

СТРАТЕГИЧНІ ПАРТНЕРИ

ДІЗАЙНЕР

Всесвітня радазподорожейі туризму- цеглобальний органуправління економічним тасоціальним внескомподорожейі туризм

Подяки

WTTC (скороченнявід Всесвітня Радазподорожейтатуризму) сприяє сталомузростаннюсекторуподорожейі
туризму,співпрацюючи зурядамиміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочімісця, стимулюватиекспорт тасприяти
процвітаню. ЧленамиРадиє голови, президентитакерівники провідних світових приватнихтуристичних компаній.

Спільно зOxford Economics (Оксфордськийінститут економічноїполітики)WTTC щорічнопроводитьдослідження, які
показують,щотуризмі подорожіє однимзнайбільших секторіву світі, який підтримав330 мільйонів робочихмісць і створив
10,3%світового ВВПВ 2019 році. Всебічні звіти кількісно оцінюють, порівнюютьі прогнозуютьекономічнийвплив подорожей
і туризму на185 економікпо всьомусвіту. На додатокдоокремихінформаційних бюлетенівдлякраїнтабільшповних звітів
прокраїну,WTTC випускає світовий звіт, в якомувисвітлює глобальні тенденціїтаще25 звітів, щозосереджуютьсяна
регіонах, субрегіонах та економіко-географічнихгрупах. Щобзавантажитизвіти абодані, будь ласка, відвідайте сайт
www.wttc.org

ГлоріяГевара
Президенттаголовний
виконавчий
директорВсесвітньоїрадиз
подорожейтатуризму

ТіффаніМісрахi
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політикиВсесвітня радаз
подорожейтатуризм

СтефаніЧерч
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маркетингуВсесвітня рада
зподорожейтатуризму
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Всесвітня рада зподорожейта туризму: Провідні світові протоколидля новогостандарту- Травень 2020року. Всі права захищені. Ліцензується згідно з атрибуцією, некомерційною
міжнародноюліцензієюCreative Commons4.0".
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