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ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯТА ПІДХІД ДОСЕКТОРУ
ПОДОРОЖЕЙІ ТУРИЗМУ

1. Змусити приватнийсекторочолити визначеннянайкращихгалузевихпрактиквміру того, як
Подорожітатуризмпереходятьвідантикризовогоуправління довідновлення.

2. Покласти здоров'я і безпекумандрівників тапрацівників галузі подорожейі туризмувоснову
розробкиглобальнихпротоколів.

1. Забезпечитиузгодженістьшляхомскоординованого, спільного та прозорогопідходу, що
підтримується медичнимидоказамивсекторі подорожейі туризму, а такожурядах таорганах
охорониздоров'я..

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

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

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

Нижчезапропоновані керівні протоколищодоаеропортівбулискладені наоснові розумінь тарамок,
розробленихAirport Council International (ACI) (МіжнароднаРадаАеропортів) навколобезпечного,
здоровогота відповідального відкриття аеропортів длягромадськості. Протоколи такожвраховують
керівні принципи визнаних установ, включаючиВсесвітнюорганізаціюохорониздоров'я (ВООЗ). Мета
полягаєв тому,щобзабезпечити наявність протоколівдлявсіх відповіднихфункцій, длязабезпечення
безпечноговідчуттяподорожей, зі звертаннямувагидорекомендаційщодоохорони здоров’я табезпеки,
якихпотребуютьтаочікують мандрівники.

Зауважте,щоці протоколиможутьбути змінені та покращені, з появоюнової інформаціїпровірус. Ці рекомендації
ґрунтуютьсянаексплуатаційних характеристикахкожногоаеропортутарекомендуєтьсяпроводитиконсультації передїх
впровадженням.Рекомендується, щобусядіяльність аеропортіввідповідаламісцевому танаціональному законодавству
таостаннімрекомендаціямгромадськихорганізаційохорони здоров'я.

Важливозазначити, щовиділені заходи, ґрунтуютьсяна сітуаціях з умовамивисокогоризику татранспортних пересадочних
вузлах, де тривалапередачаінфекції є очевиднимявищем. Такимчином, виникне потребавмодераціїпротоколів наоснові
локальнихрівнів оцінки ризиків, оскільки вониможутьбути непотрібні дляцентрівз низькимрівнемризику. Аналогічно,
розміртазаповненість аеропорту, його простірслід враховуватипри визначенні політики. Заходиповинні бути обмеженів
часі і регулярнопереглядатисяі контролюватися. По суті, це будемативирішальне значеннядляскороченнязаходів, при
зменшенніризику. Більш того, колиз'являться більшефективні, придатні і меншруйнівні з науковоїточкизору заходи, вони
повинні бутиреалізовані припершійжеможливості, аскасовані - видалені.

Для того,щобсекторподорожейта туризмуоговтавсявід кризиCOVID-19, мандрівникимаютьбути впевнені у
безпеці подорожей. У цьому контексті важливо,щобмандрівники у чіткий та простійформібулипоінформовані про
нові протоколи, впровадженів рамкахїхвласногодосвіду подорожей,щобзабезпечити їхнюбезпеку. У цьому
контексті як аеропорти, так і авіакомпанії надаютьпріоритет тавживаютьзаходівдля того,щобувесьшлях
пасажиріввідповідаввисокимстандартамгігієни тачистоти.

Протоколирозробляютьсянаоснові підходу, орієнтованогонаризик, длязабезпеченнябезпекипасажиріві
включатимуть, якщоценеобхідно:

1. Оцінка здоров'я таобстеженняваеропорту
2. Посилення санітарно-гігієнічних заходівв аеропорту,включаючизони реєстраціїтапосадки
3. Наявність засобів длядезінфекціїрук, длявикористання їхпасажирамиу зонах підвищеногоруху
4. Обмеженафізичнавзаємодіявусіх точкахдотикувідповідно досучаснихвимогтапрактичнихдій
5. Обов'язкове використаннямасокдляобличчямандрівникамита персоналомпротягомчасу, потрібного
відповіднодопідходу, заснованогонаризику
6. Мінімальний контактз персоналомаеропорту, за допомогоювикористаннябезконтактнихзасобів, таких як
самореєстрація, паспортний контрольі інше
7. Підготовленийперсонал, якийбезпосередньоспілкується з подорожуючими/персоналдляобслуговування
клієнтівдлявідповіді на запитання

ЗметоюузгодженняміжгалузямиподорожейтатуризмуВсесвітня радазподорожейтатуризму розділила протоколина
чотиринапрямки, а саме:

1. Оперативністьтапідготовленістьперсоналу
2. Забезпеченнябезпечногодосвіду
3. Відбудовадовіритавпевненості
4. Реалізація стимулюючоїполітики
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• Підвищена безпека та гігієна харчових продуктів у ресторанах:
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Оскількиаеропортивідновлюютьсвоюдіяльність, вониповинні гарантувати,щовониможутьдосягти
виробничоїефективностів «новому стандарті», і навчилиперсоналдляпідготовкитавиконання
оперативнихпланів

• Аеропортиможутьдомогтисяексплуатаційної готовностідовідновленнязарахунок:

oОтримані відповідні ліцензії на повторневідкриття, якщоцього вимагаємісцева влада, враховуючи,що
можеіснувати окремасистемадляекіпажу, щостосується обмеженьнакордоні.o Розробленоплан
профілактикиCOVID-19, щовключаєзаходи/списокзавданьщодозапобігання та боротьбиз інфекціями, а
такожспеціальний планочищеннятадезінфекції
о Розклади, які існуютьдля відновленняоперацій
oНеобхіднийрівень персоналудлявідновленнядіяльності
o Впровадженівказівкищодобезпеки тагігієни персоналу, включаючиперевірки стану здоров'я
працівників аеропорту, якщоцього вимагаємісцеве законодавство. Якщоцьогонепотрібно, аеропорти
видають таповідомляютьполітику перебуваннявдомадля тих, хтомаєбудь-які симптомиабопідвищену
температурувідповідно довказівокорганівохорониздоров'я
oРозглянутий прискорений переглядіснуючих абовпровадженняновихтехнологій дляавтоматизації,
таких якбезконтактні точкидотику таоплати, а такожприскореннявпровадженнябіометричнихданих, де
цеможливо.Розгляньтепроцесипідтримки, які допомагаютьзменшититочкидотику пасажирів, такі як
самореєстраційні стійки та сдачабагажу, багажнібірки, якіможнароздрукувативдома, обробкапоза
аеропортом, більшширокевикористанняелектронних вихлдів напосадку з застосуваннямбіометрики та
виходів на посадку, які можутьсчитувати посадкові талони
oВпровадженівказівкищодобезпечності харчовихпродуктів у ресторанах, кафета кіосках, щостосуються
контролюланцюгів поставок, поводженняз їжеюта їїприготування, гігієни, санітарії, дезінфекції,
оцифруваннятауправління чергоювідповіднодомісцевогозаконодавства
o Запитдоключовихзацікавлених сторін, таких якавіакомпанії, ділери татранспортні партнери,щодо
впровадженнянимипротоколівз подібними принципами
oВідслідковування кількості пасажиріву даномупросторі (виходина посадку, магазини, зали очікування
тощо)таперерозподіляти, перекривати чи скорочуватирозміщеннямісць в терміналах відповідно до
місцевогозаконодавства
oОцінені нововведеннящодочистоти, дезінфекціїта безконтактногодосвіду, такі як електроннийшопінг,
з підтвердженнямвідекспертнихорганів, органів охорони здоров'я тадержавнихустанов, децедоречно,
таобмін практиками.
oДослідженнязвикористаннямзахиснихекранівдляперсоналутавикористаннязасобів індивідуального
захисту (ЗІЗ), наприклад,маскитарукавички, якщоцедоречно, відповіднодопідходу, щоґрунтуєтьсяна
оцінці ризику. Інші зацікавлені сторони такожрозглядаютьпитання пронадання ЗІЗ своїмпрацівникам.
Слід застосовуватипідхід, орієнтованийнаризик, якщозастосовуватизаходидистанціювання

• Аеропортиповиннінавчатиперсоналпідготовці тавиконаннюоперативнихпланівшляхом:

o Створеннятареалізація інструкцій персоналу, Кодексу поведінки абосписку очікуваної поведінки
персоналутазастосованих операційoПерекваліфікаціїперсоналу щодоконтролюза інфекціямивідповідно
допосилених гігієнічних заходів, включаючимиттярук, використаннямасоктарукавичок, як це
рекомендуютьмісцеві органиохорони здоров’я, абобільшсуворіші вимоги, якщоцього вимагають
процедуриаеропорту.
оПроведеннявсього навчання згідно зрекомендаціями органів охорониздоров'я абоВООЗ
oПроходженняпідготовкиперсоналу ключовимизацікавленимисторонами, такимиякавіакомпанії,
дилеритатранспортніпартнеринаоснові подібних протоколів.
oПостійногомоніторингу добробуту членів команди, заохочуючи їхдотримуватисярекомендаційуряду та
ВООЗ
oФінансовоївідповідальності державза нові заходи, пов'язані з охороноюздоровь'я та відповідними
витратами.
o Розглядупрограмипідтримкиперсоналу, щобдопомогтивпоратися зі стресом

Оскільки аеропортипрацюютьнадтим,щобзабезпечитибезпечнийдосвіддлясвоїхпрацівників та
мандрівників завдякипокращеннюнайкращихпрактикчистотитагігієни, аеропортиповинні забезпечити:

• Впровадженіпроцеси, орієнтовані на посилення санітарії тадезінфекції, а такожзбільшення частотиочищення/
дезінфекції.

o Вибрані дезінфекційні засоби, затвердженіорганамиохорони здоров'яoПереглянуті інструкції з
прибирання, длякомандиприбиральників у всіх місцях аеропорту, включаючиобладнаннядля
самообслуговування,багажнівізки, прилавки, баггі, контрольно-пропускніпункти, умивальні кімнати,
ліфти, поручні, посадкові зони таспільні зони з особливимакцентомна високочастотніточкидотику.
oСторонні предметислід видалятиповсьому аеропорту
o Заохочуванняоцінкипроцедур,щостосуються системвентиляції такондиціонування, та
впровадженняпроцедур, щозменшуютьпотенційне поширення інфекції
oЗбільшеннячастотививезеннявідходів
oЗабезпеченомандрівникамрекомендованихправилприкористуванні ліфтом
oЗатвердженідезінфікуючі засоби, які надаютьсямандрівникамна санітарних станціях уформі
дезінфікуючогозасобунаоснові спиртувусьому аеропорту,умісцях звисокимрівнемруху.
Забезпечитиабозробитидоступнимидляпридбаннядодатковііндивідуальні дезінфікуючі засобидля
мандрівників

• Впроваджені заходищодообстеженняздоров’я, якщоцевимагається тапідтвердженомедичнимидоказами,
включаючи

oРозглянуті процедуриоцінкиризикудля здоров'я передприїздом, бажано, електроннимизасобами
безпосередньодержавнимиструктурами. Такі заходиповинні бути взаємновизнані урядами,щобне
виникало затримокіз прибуттям. o Урядимаютьвзяти насебе керівництвоу впровадженнінадійного
тестуваннянаCOVID-19 безпосередньозпасажирамиуненав'язливий спосіб тавкороткітерміни і
повідомлятирезультати авікомпаніям, а саме: літати /нелітати
oЯкщоскринінг входу-виходує обов'язковим, його слід проводитиу ненав'язливий спосіб, наприклад,
черезінфрачервоні сканери, ручні інфрачервоні термометрита вушні пістолети-термометри.Необхідний
такожспільний підхід міждержавами
oМодифіковані процедуридляскороченняперевіроклюдейруками таконтактів віч-на-віч, що
проводятьсяурядамивідповіднодомісцевогозаконодавства. Промисловість підтримуватимерішення,
прийняті урядамидлязабезпеченнябезпекимандрівників
o Рекомендованаобмеженасоціальна взаємодія в усіх точкахдотику, змінімалізацією черг, наданням
підписів таоголошень

oУникнення контактуваннягостей з їжеювбуфетахoРегулярнечищеннятерміналів дляприйомукрток,
якимикористується гість
oПокращенняприбирання, включаючидезінфекцьюстолів відразу після того, як гість пішов
oРеалізаціядистанціїміжстоламитамісцямидлясидіння гостейзвідповідним посиленням
oВрахуваннямінімізації того, щорозміщуєтьсяна гостьових столах, та наданняпродуктів, щоупаковані
індивідуально, якщоцеможливо
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3. ВІДБУДОВАДОВІРИ І ВПЕВНЕНОСТІ

ЗВ’ЯЗОК

4. РЕАЛІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ
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Оскількиаеропортипрацюютьнадвідновленням довіричерезпрозорістьтаспілкування змандрівниками,
вониповинні 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

• Впроваджено чіткі вивіски по всьому аеропорту для інформування мандрівників про покращені
протоколи очищення та рекомендації

• Працювати та залучати місцеві громади, передбачаючи можливі негативні реакції

• Ділитися рекомендованим кодексом поведінки для подорожуючих на основі порад органів охорони
здоров'я та національних політик, які можуть включати в себе маски для обличчя, вказівки щодо
гігієни рук

• Співпраця з національними органами влади щодо програм слідкування за контактами

Оскількиаеропортипрацюютьнадвідновленням, важливо,щобполітика, яказдійснюєтьсянаурядовому
рівні, цьомусприяла. Галузьаеропортівзакликаєуряди:

• Полегшити оформлення віз через спрощені та дешевші процедури• Надати фінансову допомогу
сектору за рахунок зменшення податків, зборів та платежів для стимулювання попиту

• Створювати стимули та надавати пряму підтримку для підвищення попиту на подорожі, а також
пропонувати податкові пільги

• * Посилити просування пунктів призначення для підвищення попиту як всередині країни, так і на
міжнародному рівні;

• Співпрацювати з промисловістю та іншими урядами, по мірі розробки нових правил для поїздок з
перетиканням кордону

Збудь-якимипитаннями абодляподальшогообговореннявзаємодії звертайтесьдоТіффані Місрахі,
віце-президентаз питаньполітики, WTTC (Всесвітня Радаз подорожейтатуризму)наtiffani.misrahi@wttc.org.
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ВДЯЧНІСТЬ
Ми хотіли бподякувативсім нашимчленаміпартнерам, які внесли свій внесоку розробкупротоколу, включаючи:
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©Всесвітня рада з подорожей та туризму: Провідні світові протоколи для нового стандарту-Травень 2020 року. Всі права захищені.

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

РЕДАКТОР

СТРАТЕГИЧНІ ПАРТНЕРИ

ДІЗАЙНЕР
Подяки

Всесвітнярадазподорожейі туризму-цеглобальний органуправління економічним тасоціальним внескомподорожейі туризму.

WTTC (скорочення від Всесвітня Рада з подорожейта туризму) сприяє сталомузростаннюсекторуподорожейі туризму, співпрацюючи з
урядамитаміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочімісця, стимулюватиекспортта сприятипроцвітаню. ЧленамиРади є голови,
президентитакерівникипровіднихсвітових приватнихтуристичнихкомпаній.

Спільно зOxford Economics (Оксфордськийінститут економічноїполітики)WTTC щорічнопроводитьдослідження, які показують,щотуризм
і подорожіє однимз найбільшихсекторіву світі, який підтримав330мільйонів робочихмісць і створив10,3%світового ВВП в 2019 році.
Всебічні звіти кількісно оцінюють, порівнюютьі прогнозуютьекономічний впливподорожейі туризму на185 економікпо всьомусвіту. На
додатокдоокремихінформаційних бюлетенівдлякраїнта більшповнихзвітів про країну,WTTC випускає світовий звіт, в якомувисвітлює
глобальні тенденції таще25 звітів, щозосереджуютьсянарегіонах, субрегіонах та економіко-географічнихгрупах. Щобзавантажитизвіти або
дані, будь ласка,відвідайтесайтwww.wttc.org

ГлоріяГевара
Президентта головнийвиконавчий
директорВсесвітньоїрадиз

подорожейтатуризму

ТіффаніМісрахi
Віце-президент з питань політики
Всесвітня радазподорожейта
туризму

СтефаніЧерч
Менеджерцифрового
маркетингу
Всесвітня радазподорожейта
туризму

Законипроавторські праваСполученогоКоролівствадозволяютьпевневикористанняцьогоконтентубезнашого (тобтодозволу власникаавторськихправ) дозволу. Вамдозволяється
використовуватиобмежені витягизцьогоконтенту, за умови,щотакевикористанняє справедливим іколитакевикористанняпризначенедлянекомерційнихдосліджень, приватних
досліджень, оглядівабоновиннихрепортажівКрімтого, привикористанні нашогоконтенту, заснованогонацьомувиключенні "добросовісної угоди", необхідновикористовувати
наступне підтвердження: "Джерело: Всесвітня рада з подорожета туризму: Провідні світові протоколидля новогостандарту-Травень 2020року. Всі права захищені.

Якщовашевикористанняконтентунепідпадаєпідописаневищевиключення "добросовісних угод", вамдозволяєтьсявикористовуватицейконтентповністю абочастководля
некомерційногоабокомерційноговикористаннязаумовидотриманняумовліцензії Атрибуція, некомерційна міжнародналіцензіяCreativeCommons4,0(ліцензія длябезкоштовного
розповсюдженнятворівкультуриCreativeCommons). Зокрема, вмістне змінюється, а такепідтвердженнявикористовуєтьсящоразу, коливикористовуєтьсянашконтент: "Джерело:
Всесвітня рада зподорожейта туризму: Провідні світові протоколидлянового стандарту- Травень 2020року. Всі права захищені. Ліцензується згідно з атрибуцією, некомерційною
міжнародноюліцензієюCreativeCommons4.0".
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