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ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ПІДХІД ДО СЕКТОРУ
ПОДОРОЖЕЙІ ТУРИЗМУ
ЗАВДАННЯ
1. Змусити приватний секторочолити 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 таорганах
охорониздоров'я..

ВСТУП

Нижчезапропоновані керівні протоколи щодоаеропортів були складені на основі розумінь та рамок,
розробленихAirport Council International (ACI) (Міжнародна Рада Аеропортів) навколобезпечного,
здорового та відповідального відкриття аеропортів длягромадськості. Протоколи такожвраховують
керівні принципи визнаних установ, включаючиВсесвітню організаціюохорони здоров'я (ВООЗ). Мета
полягає в тому, щобзабезпечити наявність протоколів для всіх відповідних функцій, для забезпечення
безпечного відчуття подорожей, зі звертанням уваги до рекомендацій щодоохорони здоров’я та безпеки,
яких потребують таочікують мандрівники.
Зауважте, щоці протоколи можутьбути змінені та покращені, з появоюнової інформаціїпро вірус. Ці рекомендації
ґрунтуються на експлуатаційних характеристиках кожногоаеропорту та рекомендується проводити консультації перед їх
впровадженням. Рекомендується, щобуся діяльність аеропортів відповідала місцевому танаціональному законодавству
та останнім рекомендаціямгромадських організацій охорони здоров'я.

Важливозазначити, щовиділені заходи, ґрунтуються на сітуаціях з умовамивисокого ризику та транспортних пересадочних
вузлах, де тривалапередачаінфекції є очевидним явищем. Таким чином, виникне потреба в модераціїпротоколів на основі
локальних рівнів оцінки ризиків, оскільки вони можутьбути непотрібні дляцентрів з низьким рівнемризику. Аналогічно,
розмір та заповненість аеропорту, його простір слід враховуватипри визначенні політики. Заходи повинні бути обмеженів
часі і регулярнопереглядатисяі контролюватися. По суті, це буде мати вирішальне значення дляскорочення заходів, при
зменшенні ризику. Більш того, коли з'являться більш ефективні, придатні і меншруйнівні з науковоїточки зору заходи, вони
повинні бути реалізовані при першій жеможливості, а скасовані - видалені.

3. Відновіть довіру та впевненість у подорожуючихшляхомефективногоспілкування та маркетингу;
повідомляючи їмпро впровадженіпротоколи та існуючі гарантії, які забезпечують їх безпеку.

Для того, щобсекторподорожейта туризмуоговтавсявід кризи COVID-19, мандрівники маютьбути впевнені у
безпеці подорожей. У цьому контексті важливо, щобмандрівники у чіткий та простій формібули поінформовані про
нові протоколи, впровадженів рамкахїх власного досвіду подорожей, щобзабезпечити їхнюбезпеку. У цьому
контексті як аеропорти, так і авіакомпанії надають пріоритет тавживаютьзаходів для того, щоб увесь шлях
пасажирів відповідав високим стандартамгігієни та чистоти.

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

Протоколирозробляютьсяна основі підходу, орієнтованого на ризик, для забезпечення безпеки пасажирів і
включатимуть, якщоце необхідно:

2. Поділіться узгодженимита послідовними протоколами, які керуютьсярезультатами, є простими та
практичними для різних місць призначення та країн.

1.
Оцінка здоров'я та обстеженняв аеропорту
2.
Посилення санітарно-гігієнічних заходів в аеропорту, включаючизони реєстраціїта посадки
3.
Наявність засобів для дезінфекції рук, для використання їхпасажирамиу зонах підвищеногоруху
4.
Обмеженафізична взаємодія в усіх точках дотикувідповідно до сучасних вимог та практичних дій
5.
Обов'язкове використання масок для обличчя мандрівникамита персоналомпротягомчасу, потрібного
відповідно до підходу, заснованого на ризику
6.
Мінімальний контактз персоналомаеропорту, за допомогоювикористання безконтактнихзасобів, таких як
самореєстрація, паспортний контрольі інше
7.
Підготовлений персонал, який безпосередньоспілкується з подорожуючими/персонал для обслуговування
клієнтів для відповіді на запитання

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 підготовленістьперсоналу
Забезпеченнябезпечногодосвіду
Відбудова довіри та впевненості
Реалізація стимулюючої політики
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1. ОПЕРАТИВНІСТЬТА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
Оскільки аеропортивідновлюють свою діяльність, вони повинні гарантувати, щовони можуть досягти
виробничої ефективностів «новому стандарті», і навчили персонал для підготовкита виконання
оперативних планів
• Аеропорти можутьдомогтисяексплуатаційної готовності до відновлення за рахунок:
o Отримані відповідні ліцензії на повторне відкриття, якщоцього вимагаємісцева влада, враховуючи, що
можеіснувати окремасистема дляекіпажу, щостосується обмеженьна кордоні.o Розроблено план
профілактикиCOVID-19, щовключає заходи/списокзавдань щодозапобігання та боротьби з інфекціями, а
такожспеціальний план очищення та дезінфекції
о Розклади, які існують для відновлення операцій
o Необхідний рівень персоналу для відновлення діяльності
o Впровадженівказівки щодобезпеки тагігієни персоналу, включаючиперевірки стану здоров'я
працівників аеропорту, якщоцього вимагає місцеве законодавство. Якщоцього не потрібно, аеропорти
видають таповідомляють політику перебування вдома для тих, хто має будь-які симптоми або підвищену
температурувідповідно до вказівок органів охорони здоров'я
o Розглянутий прискорений переглядіснуючих або впровадженнянових технологій для автоматизації,
таких як безконтактні точки дотику та оплати, а такожприскорення впровадженнябіометричних даних, де
це можливо. Розгляньте процеси підтримки, які допомагаютьзменшититочки дотику пасажирів, такі як
самореєстраційні стійки та сдачабагажу, багажні бірки, які можнароздрукувати вдома, обробка поза
аеропортом, більш широкевикористання електронних вихлдів на посадку з застосуванням біометрики та
виходів на посадку, які можутьсчитувати посадкові талони
o Впровадженівказівки щодобезпечності харчових продуктів у ресторанах, кафета кіосках, щостосуються
контролюланцюгів поставок, поводженняз їжеюта їїприготування, гігієни, санітарії, дезінфекції,
оцифрування та управління чергою відповідно до місцевого законодавства
o Запит до ключовихзацікавлених сторін, таких якавіакомпанії, ділери та транспортні партнери, щодо
впровадженняними протоколів з подібними принципами
o Відслідковування кількості пасажиріву даному просторі (виходи на посадку, магазини, зали очікування
тощо)та перерозподіляти, перекривати чи скорочувати розміщеннямісць в терміналах відповідно до
місцевого законодавства
o Оцінені нововведення щодочистоти, дезінфекції та безконтактногодосвіду, такі як електроннийшопінг,
з підтвердженнямвід експертних органів, органів охорони здоров'я та державнихустанов, де цедоречно,
та обмін практиками.
o Дослідженняз використанням захисних екранів для персоналу та використання засобів індивідуального
захисту (ЗІЗ), наприклад, маски та рукавички, якщоце доречно, відповідно до підходу, щоґрунтується на
оцінці ризику. Інші зацікавлені сторони такожрозглядаютьпитання про надання ЗІЗ своїмпрацівникам.
Слід застосовувати підхід, орієнтований на ризик, якщозастосовувати заходи дистанціювання
• Аеропорти повинні навчати персонал підготовці та виконанню оперативних планів шляхом:
o Створеннята реалізація інструкцій персоналу, Кодексу поведінки абосписку очікуваної поведінки
персоналу та застосованих операційo Перекваліфікації персоналу щодоконтролюза інфекціями відповідно
до посилених гігієнічних заходів, включаючимиттярук, використання масокта рукавичок, як це
рекомендуютьмісцеві органи охорони здоров’я, або більш суворіші вимоги, якщоцього вимагають
процедури аеропорту.
о Проведення всього навчання згідно з рекомендаціями органів охорони здоров'я або ВООЗ
o Проходженняпідготовки персоналу ключовими зацікавленими сторонами, такими як авіакомпанії,
дилери та транспортні партнерина основі подібних протоколів.
o Постійного моніторингу добробуту членів команди, заохочуючи їх дотримуватисярекомендацій уряду та
ВООЗ
o Фінансовоївідповідальності державза нові заходи, пов'язані з охороноюздоровь'я та відповідними
витратами.
o Розгляду програмипідтримки персоналу, щобдопомогти впоратися зі стресом
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ДОСВІДУ
Оскільки аеропортипрацюють над тим, щоб забезпечитибезпечний досвід для своїх працівників та
мандрівників завдяки покращеннюнайкращих практикчистоти тагігієни, аеропортиповинні забезпечити:
•

Впровадженіпроцеси, орієнтовані на посилення санітарії та дезінфекції, а такожзбільшення частоти очищення/
дезінфекції.

o Вибрані дезінфекційні засоби, затвердженіорганамиохорони здоров'яo Переглянуті інструкції з
прибирання, для команди прибиральників у всіх місцях аеропорту, включаючиобладнання для
самообслуговування, багажнівізки, прилавки, баггі, контрольно-пропускніпункти, умивальні кімнати,
ліфти, поручні, посадкові зони таспільні зони з особливимакцентомна високочастотні точки дотику.
o Сторонні предметислід видаляти по всьому аеропорту
o Заохочування оцінки процедур, що стосуються систем вентиляції такондиціонування, та
впровадженняпроцедур, щозменшують потенційне поширення інфекції
o Збільшення частоти вивезення відходів
o Забезпечено мандрівникам рекомендованих правил при користуванні ліфтом
o Затвердженідезінфікуючі засоби, які надаються мандрівникамна санітарних станціях у формі
дезінфікуючого засобу на основі спирту в усьому аеропорту,у місцях з високим рівнем руху.
Забезпечити або зробити доступними дляпридбання додатковііндивідуальні дезінфікуючі засоби для
мандрівників
• Впроваджені заходи щодообстеженняздоров’я, якщоце вимагається та підтвердженомедичними доказами,
включаючи
o Розглянуті процедури оцінки ризику для здоров'я перед приїздом, бажано, електронними засобами
безпосередньо державнимиструктурами. Такі заходи повинні бути взаємно визнані урядами, щобне
виникало затримокіз прибуттям. o Уряди маютьвзяти на себе керівництво у впровадженнінадійного
тестування на COVID-19 безпосередньоз пасажирамиу ненав'язливий спосіб та в короткітерміни і
повідомляти результати авікомпаніям, а саме: літати /нелітати
o Якщоскринінг входу-виходу є обов'язковим, його слід проводитиу ненав'язливий спосіб, наприклад,
через інфрачервоні сканери, ручні інфрачервоні термометрита вушні пістолети-термометри. Необхідний
такожспільний підхід між державами
o Модифіковані процедури дляскорочення перевірок людейруками таконтактів віч-на-віч, що
проводяться урядами відповідно до місцевого законодавства. Промисловість підтримуватиме рішення,
прийняті урядамидля забезпечення безпеки мандрівників
o Рекомендованаобмеженасоціальна взаємодія в усіх точках дотику, з мінімалізацією черг, наданням
підписів та оголошень
•

Підвищена безпека та гігієна харчових продуктів у ресторанах:
o Уникнення контактування гостей з їжеюв буфетахo Регулярне чищення терміналів для прийому крток,
якими користується гість
o Покращенняприбирання, включаючидезінфекцьюстолів відразу після того, як гість пішов
o Реалізація дистанції між столами тамісцями для сидіння гостей з відповідним посиленням
o Врахування мінімізації того, щорозміщується на гостьових столах, та надання продуктів, щоупаковані
індивідуально, якщоце можливо
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3. ВІДБУДОВА ДОВІРИ І ВПЕВНЕНОСТІ

4. РЕАЛІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ

Оскільки аеропорти працюютьнад відновленням довіри через прозорістьта спілкування з мандрівниками,
вони повинні забезпечити:

Оскільки аеропорти працюють над відновленням, важливо, щобполітика, яка здійснюється на урядовому
рівні, цьому сприяла. Галузь аеропортівзакликаєуряди:

• 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

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

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

• 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;

• 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

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

• Співпраця з національними органами влади щодо програм слідкування за контактами

ЗВ’ЯЗОК
З будь-якими питаннями або для подальшогообговорення взаємодії звертайтесь доТіффані Місрахі,
віце-президентаз питань політики, WTTC (Всесвітня Радаз подорожейтатуризму)на tiffani.misrahi@wttc.org.
Переклад українською на замовлення
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АЕРОПОРТИ

ВДЯЧНІСТЬ

Ми хотіли б подякувати всім нашим членам і партнерам, які внесли свій внесок у розробку протоколу, 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 секторуподорожейі туризму, співпрацюючи з
урядами та міжнароднимиустановами, щобстворюватиробочі місця, стимулювати експортта сприяти процвітаню. Членами Ради є голови,
президенти такерівники провідних світових приватних туристичних компаній.
Спільно з Oxford Economics (Оксфордський інститут економічної політики) WTTC щорічнопроводитьдослідження, які показують, щотуризм
і подорожіє однимз найбільших секторіву світі, який підтримав330 мільйонів робочихмісць і створив10,3%світового ВВП в 2019 році.
Всебічні звіти кількісно оцінюють, порівнюютьі прогнозуютьекономічний впливподорожейі туризму на 185 економікпо всьомусвіту. 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, відвідайтесайтwww.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 рада з подорожей та
туризму
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Стефані Черч
Менеджер цифрового
маркетингу
Всесвітня рада з подорожей та
туризму

СТРАТЕГИЧНІ ПАРТНЕРИ

©Всесвітня рада з подорожей та туризму: Провідні світові протоколи для нового стандарту-Травень 2020 року. Всі права захищені.
Закони про авторські права Сполученого Королівствадозволяють певне використання цього контенту безнашого (тобтодозволу власника авторських прав) дозволу. Вам дозволяється
використовувати обмежені витяги з цього контенту, за умови, що таке використання є справедливим і коли такевикористання призначене для некомерційних досліджень, приватних
досліджень, оглядів або новинних репортажів Крім того, при використанні нашогоконтенту, заснованого на цьому виключенні "добросовісної угоди", необхідно використовувати
наступне підтвердження: "Джерело: Всесвітня рада з подорожета туризму: Провідні світові протоколи для новогостандарту-Травень 2020року. Всі права захищені.
Якщоваше використання контенту не підпадає під описане вище виключення "добросовісних угод", вам дозволяється використовувати цей контентповністю або частково для
некомерційного або комерційного використання за умови дотримання умов ліцензії Атрибуція, некомерційна міжнародна ліцензія Creative Commons4,0(ліцензія для безкоштовного
розповсюдження творів культури Creative Commons). Зокрема, вмістне змінюється, а таке підтвердження використовується щоразу, коли використовуєтьсянаш контент: "Джерело:
Всесвітня рада зподорожейта туризму: Провідні світові протоколи длянового стандарту- Травень 2020року. Всі права захищені. Ліцензується згідно з атрибуцією, некомерційною
міжнародною ліцензією Creative Commons 4.0".

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