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ВСТУП

ЗАВДАННЯ
1. Змусити приватний сектор очолити визначення найкращих галузевих практик в міру того, як
Подорожі та туризм переходять від антикризового управління до відновлення.
2. Покласти здоров'я і безпеку мандрівників та працівників галузі подорожей і туризму в основу
розробки глобальних протоколів.

ПІДХІД

Нижчезапропоновані протоколи щодоавіації були складені на основі розумінь та рамок, розроблених
International Air Transport Association (IATA) (Міжнароднаасоціація повітряноготранспорту)навколобезпечного,
здоровогота відповідального відкриттяаеросполучень по всьому світі. Мета полягає в тому, щобзабезпечити
існування протоколів і протоколів для всіх відповідних функцій з посиленням уваги до рекомендацій щодоохорони
здоров’я, безпеки тафізичного дістанцюювання, яких потребуютьта очікують мандрівники. Як фасилітатор
подорожейпо всьому світу, авіаційна промисловість буде невпинно працюватинад тим, щобзабезпечити
безпечний досвід подорожейі ефективнодонести вимоги до поїздки з перетинанням кордону відповідно до
державноїполітики.

1.

Зверніть увагу, щоці рекомендаціїможутьбути змінені і доповнені в міру надходженнянової інформації про вірус.
Ці рекомендаціїґрунтуються на експлуатаційних характеристиках кожноїавіакомпанії та рекомендується
проводити консультації перед їхвпровадженням. Рекомендується, щобусі практики авіакомпаній відповідали
місцевому та національному законодавству та останнім рекомендаціямгромадських організацій охорони здоров'я,
включаючи ВООЗ.

3. Відновіть довіру та впевненість у подорожуючих шляхом ефективного спілкування та маркетингу;
повідомляючи їм про впроваджені протоколи та існуючі гарантії, які забезпечують їх безпеку.

Важливозазначити, щовиділені заходи, ґрунтуються на сітуаціях з умовамивисокого ризику та транспортних
пересадочнихвузлах, де тривалапередачаінфекції є очевиднимявищем. Таким чином, буде необхідність зиінити
протоколи, оскільки вони можутьне знадобитися на маршрутахіз низьким рівнем ризику. Заходи повинні бути
обмеженів часі і регулярно переглядатисяі контролюватися. По суті, це буде мати вирішальне значення для
скороченнязаходів, при зменшенні ризику. Більш того, коли з'являться більш ефективні, придатніі меншруйнівні з
наукової точки зору заходи, вони повинні бути реалізовані при першій жеможливості, а скасовані - видалені.

Забезпечти узгодженість шляхом скоординованого, спільного та прозорого підходу, що
підтримується медичними доказами в секторі подорожей і туризму, а також урядах та органах
охорони здоров'я..
2. Поділіться узгодженими та послідовними протоколами, які керуються результатами, є простими та
практичними для різних місць призначення та країн.

4. Виступайте за впровадження політики, що сприяє підтримці відновлення та зростанню попиту в
секторі.

Для того, щоб сектор подорожей та туризму оговтався від кризи COVID-19, мандрівники мають бути
впевнені у безпеці подорожей. У цьому контексті важливо, щоб мандрівники у чіткий та простій формі
були поінформовані про нові протоколи, впроваджені в рамках їх власного досвіду подорожей, щоб
забезпечити їхню безпеку.
Протоколи розробляються на основі підходу, орієнтованого на ризик, для забезпечення безпеки
пасажирів і включатимуть, якщо це необхідно:
1.
Оцінка здоров'я та обстеження в аеропорту
2. Посилення санітарно-гігієнічних заходів на борту літака,

включаючи зони реєстрації та посадки
для використання пасажирами та екіпажем
4. Обмежена фізична взаємодія в усіх точках дотику відповідно до сучасних вимог та практичних дій
5. Вивіска,
маркування підлоги та оголошення для заохочення дистанції
6.
Обов'язкове використання масок для обличчя мандрівниками та членами екіпажу протягом усього
польоту до тих пір, поки це потрібно відповідно до підходу, заснованого на ризику
7. Мінімальний
контакт з персоналом аеропорту, за допомогою використання безконтактних засобів,
таких як самореєстрація, паспортний контроль і інше
8.
Підготовлений персонал, який безпосередньо спілкується з подорожуючими / персонал для
обслуговування клієнтів для відповіді на запитання
9.
Стандартизовані протоколи від урядів для реєстрації та підтвердження стану здоров'я пасажирів
3. Наявність засобів для дезінфекції рук,

З метою узгодження міжгалузями подорожей та туризму Всесітня рада з подорожей татуризму розділила протоколи на
чотири напрямки, а саме:

1. Оперативність та підготовленістьперсоналу
2. Забезпеченнябезпечногодосвіду
3. Відбудова довіри тавпевненості
4. Реалізація стимулюючої політики
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1. ОПЕРАТИВНІСТЬТА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ
ПЕРСОНАЛУ
Оскільки авіаційна галузь відновлюює свою діяльність, вона повинна гарантувати, що вона можедосягти
виробничої ефективностів «новому стандарті», і навчила персонал для підготовкита виконання оперативних
планів:
• Авіакомпанії можутьдосягти експлуатаційної готовності для повторного відкриття шляхом:
o Отримані відповідні ліцензії на повторне відкриття, якщоцього вимагає місцева влада, враховуючи, щоможе
існувати окремасистема дляекіпажу, що стосується обмеженьна кордоні. Необхідно розробити
загальновизнане полегшення щодоліцензійних сертифікатів та рейтингу для всього ліцензованого персоналуo
Розробленоплан дій /контрольний список заходів щодоборотьби з інфекцією COVID-19, включаючи
спеціальний план очищеннята дезінфекції, який надається спільним з органамивлади, де це необхідно
o Забезпеченагнучкість у практиці розподілу слотів (час, виділений в аеропортудля рейсу авіакомпанії)
відповідно до попиту
o Забезпечені графіки роботи, а такожнеобхідні сертифікати та придатність до експлуатаціїпри відновленні
операцій
o Підтверджені аеропорти партнерів мають встановлені протоколи зі схожими принципами.
o Налагодженіз партнерами ланцюги поставок, такими як підприємства громадського харчування
o Впровадженівказівки щодобезпеки та гігієни персоналу, включаючиперевірки стану здоров'я персоналу
авіакомпаній, якщоцього вимагає місцеве законодавство. Якщоцього не потрібно, аерокомпаніївидають та
повідомляють політику перебування вдома для тих, хто має будь-які симптоми або підвищену температуру
відповідно до вказівок Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
o Впровадженаполітика та керівні принципи для підтримки безпеки завдяки взаємодії, такої як посилений
контроль за обмеженнямищодозаповнюваності в зонах посадки і скупчення людей в літаках
o Запитати, щобключові зацікавлені сторони, такі як аеропорти, громадськіорганізації харчування та
транспортні партнери, впровадили протоколиз подібними принципами
o Розглянутий прискорений перегляд існуючих або впровадженнянових технологій для автоматизації, таких як
безконтактні точки дотику та оплати, а такожприскорення впровадженнябіометричних даних, де цеможливо.
Розгляньте процеси підтримки, які допомагаютьзменшити точки дотику пасажирів, такі як самореєстраційні
стійки та сдачабагажу, багажні бірки, які можнароздрукувати вдома, обробкапоза аеропортом, більш широке
використання електронних вихлдів на посадку з застосуванням біометрикита виходів на посадку, які можуть
считувати посадкові талони
o Заснований на ризику підхід в тому, щостосується фізичного дистанціювання , яке чітко доводитьсядо
відома мандрівників і персоналу. Оцінені нововведення щодочистоти та дезінфекції з підтвердженням
експертних органів та державнихустанов, таких як ВООЗ, та обміну найкращимипрактиками
o Наданозасоби індивідуального захисту (ЗІЗ) для персоналу, наприклад, маски та рукавички
o Державинестимуть фінансову відповідальність за всі нові заходи щодоохорони здоров'я та пов'язані з цим
витрати
o Розроблені та впроваджені рекомендації щодобезпеки харчових продуктів на борту
• Авіакомпанії повинні навчати персонал підготовці та виконання оперативних планів шляхом:
o Створеня та впровадженяінструкції щодоперсоналу та операційo Забезпечення персоналу інструментами
та інформацією, необхідною щодоконтролюза інфекціями, фізичного дистанціювання та посилених
гігієнічних заходів, включаючимиттярук, використання масокта рукавичок, як рекомендуютьмісцеві органи
охорони здоров’я, або суворіші вимоги, якщоцього вимагаєпроцедураавіакомпанії
o Заміни всього навчального матеріалу відповідно до останніх порад органів охорони здоров'я та / абоВООЗ
o Запиту до ключових зацікавлених сторін, таких якаеропорти, підприємства громадьскогохарчування та
транспортні партнери, щодовпровадженняними протоколів з подібними принципами
o Постійного моніторингу добробуту членів командиз боку керівництва, заохочуючи їх дотримуватися
рекомендацій уряду та ВООЗ
o Розгляду програмипідтримки персоналу, які допомагаютьвпоратися зі стресом
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ДОСВІДУ
Оскільки авіаційна галузь таавіакомпанії працюють над тим, щобзабезпечитибезпечний та надійний досвід
для свого екіпажута своїх гостейшляхом послідовних процесів та процедур, вони повинні забезпечити:
•

Впроваджені процеси, орієнтовані на посилену санітарію, дезінфекцію та методи глибокого
очищення, а також збільшення частоти їх очищення / дезінфекції

o Вибрані дезінфекційні засоби, затвердженіорганамиохорони здоров'я
o Переглянуті вказівки щодобригади прибирання в усіх районах літака, включаючиумивальні кімнати, а
такожзони реєстрації та посадки з особливим фокусом на високочастотні точки дотику
o Затвердженідезінфікуючі засоби, щонадаються на санітарних станціях мандрівникам длядезінфекції
рук на основі алкоголю, залежновід областей підвищеногоруху, включаючизони реєстрації тапосадки.
Надані для придбаннядодатковііндивідуальні дезінфікуючі засоби для мандрівників
• Впровадженізаходи щодообстеженнястану здоров’я, якщоце доручено тапідкріплено медичними доказами,
включаючиінформаціюпро мандрівників та фізичне дистанціювання, мінімізуючи при цьому перебоїв роботі
авіакомпаній та аеропортів:
o Мандрівники мають перейти перед від’їздом до урядового електронного порталу щодооцінки
ризику перед приїздомта /або декларації, де уряди надають загальновиробничий стандарт, за
допомогоюякого мандрівники надаютьдані, на основі яких вони можутьзійти на борт літака. Цим
слід скористатися урядовим організаціям длянадання результатів безпосередньомандрівникам. Такі
заходи повинні бути взаємно визнані урядами, щоб уникати затримок із прибуттям.
o Уряди маютьвзяти на себе керівництвоу впровадженнінадійного тестування на COVID-19
безпосередньо з пасажирамиу ненав'язливий спосіб та в короткі терміни і повідомляти результати
авікомпаніям, а саме: літати /нелітати
о Використовувати глобальні стандарти рекомендовані урядами для відстеженняконтактів, в ідеалі в
електронному вигляді
o Якщоперевірка в'їзду-виїзду обов'язкова, то вонаповинна проводитися урядамив ненав'язливій,
прохідній формі, наприклад, через інфрачервоні сканеривсього тіла, ручні інфрачервоні термометриі
вушні пістолети-термометри.Вона має бути здійснена або на в'їзді до будівлі терміналу, або перед
пунктом пропуску безпеки, і після прибуття в митні залиабо на місцях збору багажу. Необхідний
такожспільний підхід міждержавами.Для польотних екіпажів, які підпадають під дію протоколів
охорони здоров'я та техніки безпеки, які регулюютьсякраїноюпоходження, вони повинні бути
звільнені від перевірки стану здоров'я або вимогкарантину після прибуття
o Модифіковані процедури дляскорочення перевірок людейруками таконтактів віч-на-віч, що
проводяться відповідно до місцевого законодавства
o Здійснено фізичне дистанціювання та обмеженняфізичної взаємодіїв усіх точках дотику, надані
вивіски, розміткапідлоги та оголошеннядля заохочення фізичного дистанціювання. Процес реєстрації
з низьким дотикомна стійці реєстраціїта застосування фізичного дистанціювання, а такожмінімізація
черги, де цеможливопротягомусієї поїздки. Проводити реєстрацію якомогабільше через Інтернет
o Оріфєнтація пасажирів на самостійне використання стійки прискореноїздачі багажудля мінімізації
взаємодії між пасажирами та агентами реєстрації
o Там, де необхідні деклараціїпро прибуття, уряди повинні розглянути електронніваріанти замість
паперових для мінімізації контакту міжлюдьм; і в ідеалі впроваджуючибезконтактні процеси.
Розглянута можливамодифікація імміграційних залів разом з урядами, аеропортамита
авіакомпаніями.
o Докладені всі зусилля, для забезпечення якнайшвидшогопроцесу заявки на багажта забезпечення
того, щоб пасажирине були змушені чекати в зоні заявки на багаж. Розглянуто використання
декількох зон для фізичного дистанціювання
• Впроваджені заходи щодо забезпечення безпеки та безпеки пасажирів на борту літака:
o Врегулюване використання масок для обличчя протягом польотів відповідно до підходу,
заснованого на ризику
o Розглянуто альтернативні процеси посадки у літак, такі як ззаду наперед, від вікна до
проходу
o Максимально обмежений рух в салоні
o Підвищена безпека харчових продуктів за допомогою громадського харчування, уникаючи
того, щоб гості обробляли їжу. Це можна зробити, наприклад, запропонувавши упаковану їжу
та забезпечивши столові прибори
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3. ВІДБУДОВА ДОВІРИ І ВПЕВНЕНОСТІ
Оскільки авіаційна промисловість працює над відновленням довіри та впевненності за допомогою
прозоростіта спілкування з мандрівниками, вона повинна забезпечити
• Чітку, послідовну та розширену комунікацію з мандрівниками щодо нових протоколів безпеки та
гігієни по каналах організації, як у електронному вигляді, так і фізично в аеропортах. Співробітники, які
стикаються з подорожуючими / безпосередньо контактують з клієнтами, повинні бути навчені
відповідати на запитання
•

Мандрівникам надана інформація перед поїздкою про потреби та вимоги їхньої подорожі у
відповідності з вимогами уряду та органами охорони здоров'я, включаючи носіння масок для
обличчя, вказівки щодо гігієни рук та фізичної дистанції.

• Затверджені дезінфікуючі засоби, доступні на санітарних станціях для мандрівників на основі
алкоголю, якщо це доречно, у зонах підвищеного руху, включаючи зони реєстрації та посадки. Надані
або доступні для придбання додаткові індивідуальні дезінфікуючі засоби для мандрівників
•

Приділена особлива увага для політики подорожуючих та рекомендації щодо підтримки безпеки
завдяки взаємодії, такі як посилений контроль за обмеженням розміщення в місцях посадки та
скупчення в літаках

•

Впроваджено чіткі вивіски на всій території для інформування мандрівників про вдосконалені
протоколи очищення, фізичне дистанціювання та рекомендації

•

Співпраця з національними органами влади щодо відстеження контактів за допомогою додатків

• Співпраця зі стороннім постачальником, щоб запропонувати мандрівникам страхування,
COVID-19

що покриває

4. РЕАЛІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ
У міру того, як авіаційна галузь працюєна відновлення, важливо, щобстимулюючаполітика здійснювалася
на урядовомурівні. Авіаційна галузь закликаєуряди:
• Надати фінансову допомогу сектору за рахунок зменшенняподатків на заробітну плату, корпоративних
податків, концесійних зборів та інших видатківвід галузі уряду
• Забезпечити прозору тасвоєчасну комунікацію, а такожзаздалегідь повідомити урядипро зміни в політиці
подорожей
• Запропонувати скоординований підхід до відновлення міжнароднихподорожей, щозабезпечує охорону
здоров'я та зв’язок
• Запровадитиглобально послідовні засоби збору (самодекларованих)даних про стан здоров’я від
мандрівників та забезпечити стандартний спосіб підтвердженняавіакомпаніями про прийняття назад
пассажирів
• Приймати результативипробувань, виконані за погодженнямінших урядів, послідовно, включаючи
забезпечення їх надійної та перевіреної документації щодопасажира
• Запропонуватинизькі відсотки чи безвідсоткові позики, гарантіїпозики або пряму підтримку для фінансової
ліквідності в авіаційній екосистемі
• Сприяти подорожамза допомогою посиленої політики щодоспрощення оформленнявіз
• Створюватистимули, такі як відмовавід сплати податків абозборів та надаватипряму підтримкудля
підвищення попиту на подорожі
• Посилити просування пунктів призначення дляпідвищенняпопиту як всередині країни, такі на
міжнародномурівні;

ЗВ’ЯЗОК

З будь-якими питаннями або для подальшогообговорення взаємодії звертайтесьдо Тіффані Місрахі, віце-президента з
питань політики, 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 протокол, включаючи:
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Всесвітня рада з подорожейі туризму - це глобальний орган управління економічним та соціальним внеском подорожейі туризму.
WTTC (скорочення від Всесвітня Рада з подорожейта туризму) сприяє сталомузростанню сектору подорожейі туризму, співпрацюючи
з урядами та міжнароднимиустановами, щобстворюватиробочі місця, стимулювати експорт тасприяти процвітаню. Членами Ради є
голови, президенти такерівники провідних світових приватних туристичних
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 економікпо
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 сайт www.wttc.org
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