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ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ПІДХІД ДО СЕКТОРУ
ПОДОРОЖЕЙ І ТУРИЗМУ
ЗАВДАННЯ
1. Змусити приватний сектор очолити визначення найкращихгалузевих практикв міру того,
як Подорожіта туризм переходять від 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, що
підтримується медичними доказами в секторі подорожейі туризму, а такожурядах та
органах охорони здоров'я.
2. Поділіться узгодженимита послідовними протоколами,які керуютьсярезультатами, є
простими та практичними для різних місць призначення та країн.

ВСТУП

На основі отриманих даних були складені наведені нижче рекомендовані протоколидля зовнішніх торгових і
роздрібних установ і рамки, розроблені торговоюколекцією Bicester Village після успішного повторноговідкриттяїї
двох сіл у Китаї1. Вони призначені дляпідтримкивідповідального відкриттявідкритих торговихоб'єктів для
громадськості. Мета - забезпечити, щобпротоколи, в яких дотримуютьсякерівні принципи уряду, діяли у всіх
відповідних функціях з підвищеноюувагою до у протоколахдо захисноїгігієни та соціальної дистанції, які
знадобляться гостямі яких вони очікують.

3. Відновіть довіру та впевненість у подорожуючихшляхомефективногоспілкування та
маркетингу; повідомляючи їм про впровадженіпротоколи та існуючі гарантії, які
забезпечують їх безпеку.
4. Виступайте за впровадженняполітики, щосприяє підтримці відновлення та зростанню
попиту в секторі

Зауважте, щоці протоколи можутьбути змінені та покращені, з появоюнової інформаціїпро вірус. Ці рекомендації
ґрунтуються на експлуатаційних характеристикахмісць роздрібної тогівлі та рекомендується проводити
консультації з органами охорони здоров'я перед їх впровадженням.
З метою узгодження міжгалузями подорожей та туризму Всесвітня рада з подорожейта туризму розділила
протоколина п’ять напрямків, а саме:

1.

Відновлення операцій

2. Забезпечення безпечного та надійного досвіду
3. Відбудова довіри та впевненості
4. Об’єднуюча

інновація

5. Реалізація стимулюючої

політики

1
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1. ВІДНОВЛЕННЯОПЕРАЦІЙ

Оскільки торгівельні пункти на відкритому повітрі та торгівельні центривідновлять свою діяльність, вони повинні
забезпечити:
• Розроблені оперативні протоколи, щозабезпечують узгодженняз настановами органів місцевого
самоврядуваннята охорони здоров'я.• Необхідний рівень персоналунеобхідний для відповідального
відновлення операцій
• Перенавчання персоналу передповерненнямдо нових практик, яких вони повинні дотримуватися, включаючи
соціальне дистанціювання, термічне сканування та вимогумасок для обличчя длявсього персоналу, який
приймає гостей, як визначено положеннямимісцевих органів влади.
• Перевірені офіси та робочі приміщеннядля сприяння соціальній дистанції тадобробуту, включаючитимчасове
закриттяпевних офісних приміщень та місць длязустрічей, щобуникнути скупчення людей.
• Провітрюванняофісів, де це можливо,через відкриті вікна, щобувійшло свіжеповітря в офісні приміщення та
забезпечення системи кондиціонування та циркуляції повітря.
• Створеннняпротоколівдля партнерів , які дотримуються, обов'язкових годин торгівлі, обов'язкових годин угоди,
вивезення упаковки, процедури продажутоварів у магазині та доглядза продуктами, вимоги соціального
дистанціювання, розміщенняприміщень, глибоке очищеннята санітарія та перехід на цифрові квитанціїзамість
паперових.
• Забезпечення попереднього навчання персоналу торговоїмаркиз продажуу новій реальності соціального
дистанціювання.
• Розроблення протоколівдля торгівельних пунктів (ресторанів, кафета фудкортів)включаючиконтроль ланцюгів
поставок, обробку та підготовку їжі, дистанціювання, глибоке прибирання тапосилену гігієну, місця длясидіння,
управління чергами та оцифрування меню.

2. Забезпечення безпечногота надійного досвіду

Оскільки торговельні та роздрібні заклади на відкритому повітрі працюють над тим, щобзабезпечити
надійний і безпечний досвід для своїхпрацівників та своїхгостей, вони повинні забезпечити:
• Поліпшення їх санітарних умов, практики глибокого очищеннята посилення заходів щодопом'якшення наслідків,
включаючипереглядкерівних вказівок для клінінгового персоналу, щовідноситься до туалетів і дитячих пеленальних
приміщень, приватних клієнтських приміщень і кімнат очікування, наприклад.
• В межахсанітарно-гігієнічних засобів забезпечтедозаторидля дезінфікуючого засобу длярук з вмістом спирту 70%у
туалетах, біля входів та виходів та через регулярні проміжкичасу.
• Впроваджуйтепроцедуриблагополуччягостей, такі як термічнесканування, соціальне дистанціювання, а також
керування чергою:
o Впровадитиінфраструктуру дляпідтримки процесу термічного сканування, якщовона використовується, і
розглянути процедуру як частину досвіду.
o Слідкувати за тим, щоб маски для обличчя носили всередині закладу, якщоцього вимагаютьправила
місцевих органів влади.
o Встановіть візуальні маркерисоціальної дістанції, щобдопомогтигостям дотримуватисяпротоколів
o Уважностежитеза кількістю гостей всередині закладу, щобгарантувати, щопротоколи соціального
дистанціювання можна буде спокійно дотримуватися
o Керувати кількістю гостей у бутиках, ресторані чи визначеній зоні та впроваджуватисистеми керування
чергами, які підтримують вимогисоціального дистанціювання
o Оптимізувати паркування автомобілів, щобзапобігти переповненню
o Подумайте про надання одноразових рукавичок гостям, які користуються пунктами зарядки
електромобілів та регулярно дезинфікуйте їх
• Мінімізуйте контактшляхомоцифруваннягостьових сервісів, таких як цифровікарти, управління цифровими
чергами, електронні меню, віртуальний особистий шопінг, консьєржта сприяння безконтактній оплаті, де це
можливо. ЗабезпечтебезкоштовнийWIFI для заохочення використання цифровихпослуг.
• Призупиніть послуги, які не можутьпідтримувати соціальні дистанції та вимоги щодоохорони здоров'я та
безпеки, такі як дитячі майданчики, фонтани для пиття табанкомати, а такожпредмети, які раніше були
передані гостям, включаючи парасольки та коляски.

• Впровадженняпротоколів для підтримання соціальної дістанції, збільшення частоти обробкивідходів та
глибокого очищеннябудинку та надання місця для всіх підрядників, які проходять термічне сканування.
• Узгодити нові протоколиз усіма сторонніми партнерамита постачальниками.
• Взаємодіяти з місцевими партнерами з подорожейта транспорту, щоб сприяти створенню достатньогопростору,
щобуникнути скупчення гостей.
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3. Відбудова довіри та впевненості

Оскільки торговельні та роздрібні торгові точкина відкритому повітрі працюють над тим, щобвідновити довіру
та впевненість у своїх гостей, бренд-партнерів, персоналута громади, вони повинні забезпечити:
• Створення кодексуповедінки гостей, який може включатив себе маски дляобличчя, вказівки щодо гігієни рук та
процедурсоціального дистанціювання на основі правил місцевого самоврядування та охорониздоров'я.
• Випущення чіткіх вказівок тапослідовного обміну повідомленнями про нові протоколичерезканали організації,
включаючи веб-сайт, додаток, соціальні канали та пряму електронну пошту, а такожна каналах партнерів.
• Очікування запитання гостей щодонових протоколів та гарантування того, щовесь персонал підготовлений та
забезпечений правильною тавідповідальною відповіддю.

5.Реалізація стимулюючої політики

Оскільки торговельні та роздрібні заклади на відкритому повітрі працюють для відновлення, важливо, щоб
цьому сприяла політика, здійснювана на урядовому рівні. Торгівельні та закладироздрібноїторгівлі на
відкритому повітрі закликають уряди:
• Розширити просування за призначенням для підвищення попиту як у країні, так і за кордоном.
• Надати фінансову допомогу сектору за рахунок зменшення податків та зборів для стимулювання попиту.
• Створювати стимули для просування туризму, а також податкові пільги.
• Запровадити заходи щодо спрощення отримання віз, зробивши візу більш доступною та спрощеною.

• Послідовне спілкування з стороннімипостачальниками, партнерамита їх відповідними клієнтами.
• Запровадити заходи громадського транспорту до місця призначення та до місця, де спостерігається
соціальне відставання.

• Чіткий послідовний обмін повідомленнямидля ЗМІ.
• Співпрацю з партнерами з державногосектору, такими як органи місцевого самоврядування та туризму, для
пояснення протоколів та заохочення їх додотримання дистанції, а такождля узгодженнядля просування місць
призначення та відновлення місцевої, регіональної та національної економіки.

4. ОБ’ЄДНУЮЧА ІННОВАЦІЯ

• безперервнаеволюція заходів безпеки та благополуччя, отриманих завдяки оцінці наукових рекомендацій,
наданих медичними та науково-дослідними працівниками для формування найкращоїпрактики.
• Прискорення відновлення завдякиінтеграції технологій для надання цифровихпослуг, які сприяють
безперервному досвіду відвідувачів у відкритих середовищахі де можназ комфортомспостерігати соціальне
дистанціювання.

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.
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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 секторуподорожей
ітуризму,співпрацюючи зурядамиміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочі місця, стимулювати експорт та сприяти
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
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Глорія Гевара
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директор Всесвітньої ради з
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Переклад українською на замовлення

