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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 переходятьвід 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, щопідтримується
медичними доказамив секторі подорожейі туризму, а такожурядах таорганах охорони здоров'я..
2. Поділіться узгодженимита послідовними протоколами, які керуютьсярезультатами, є простими та
практичними для різних місць призначення та країн.
3. Відновіть довіру та впевненість у подорожуючихшляхомефективногоспілкування та маркетингу;
повідомляючи їмпро впровадженіпротоколи та існуючі гарантії, які забезпечують їх безпеку.
4. Виступайте за впровадженняполітики, щосприяє підтримці відновлення та зростаннюпопиту в секторі.

ВСТУП
Хоча вкрай важливо, щобкожнагалузь в секторі подорожейі туризму розробляла чіткі і практичні протоколи, що
дозволяютьвідновити сектора, такий підхід щебільш важливий для туроператорів, враховуючи їхзалежність від інших
суб'єктів туризму, таких якпункти призначення, авіакомпанії, готелі, транспорт, страхуванняподорожей,а також
державноїполітики, такоїяк прикордонні обмеження, а такожтуроператоричасто несуть відповідальність за гостей
протягом всієї їх подорожі.
Нижчезапропоновані протоколи длятуроператорів були складені на основі інформації, отриманої від провідних
туроператорівабо безпосередньо, або через Інтернет від їх публічних оголошень про здоровеі відповідальне
відновлення туроператорськоїдіяльності для широкоїпубліки. Протоколи
такожберуть до уваги Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), центри СШАз контролюта профілактики
захворювань(CDC) та Керівні принципи європейського центру з профілактикизахворювань таборотьби з ними (ECDC).
Мета полягає в тому, щобзабезпечити наявність протоколів
у всіх відповідних функціях з підвищеноюувагоюдо здоров'я, гігієни та скорочення фізичного контактуу керівництві, яке
мандрівники будуть потребуватиі очікувати, щобприйняти безпечний досвід подорожі.
Зауважте, щоці протоколи можутьбути змінені та покращені, з появоюнової інформаціїпро вірус. Ці рекомендації
ґрунтуються на експлуатаційних характеристиках кожноготуроператору та рекомендується проводити консультації
передїх впровадженням. Рекомендується, щобвсі практики туроператорів слідували місцевому і національному
урядовому законодавству таостаннім рекомендаціяморганізацій охорони здоров'я, включаючиВООЗ.
З метою узгодження між галузями подорожейта туризму Всесвітня рада з подорожейта туризму розділила протоколи
на чотири напрямки, а саме:

1. Оперативністьта підготовленістьперсоналу
2. Забезпечення безпечногодосвіду
3. Відбудова довіри тавпевненості
4. Реалізація стимулюючої політики
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1. ОПЕРАТИВНІСТЬТА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
Оскільки туроператоривідновлюють свою діяльність, вони повинні гарантувати, щовони можуть оптимізувати
якість операцій та їхдоставку, і навчили персонал підготовці тавиконанню оперативних планів:
• Туроператори можуть досягти оперативної готовності до повторного відкриття, маючи:
o Отриману відповідну ліцензію на повторне відкриття, якщоцього вимагає місцева влада
o Розроблений план профілактикиCOVID-19, щовключає заходи/список завдань щодопрофілактикиінфекцій
та спеціальний план очищення тадезінфекції
o Впровадженіпротоколи та вказівки щодоздоров'я персоналу, включаючиперевірки стану здоров'я
персоналу, якщоцього вимагає місцеве законодавство. Якщоцього не потрібно, туроператорповинен видати
та повідомити політику перебування вдома для тих, хто проявляєбудь-які симптоми відповідно до настанов
Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
o Відображенадистанційна відстань у розташуванні офісу та обмеженнякількості персоналу в загальних задніх
приміщеннях, де цеможливо, якщоцього вимагає місцеве законодавство
o Реалізовані протоколидля мінімізації фізичного контакту. Реалізовані протоколифізичного дистанціювання,
якщоцього вимагає місцеве законодавство
o Засобиіндивідуального захисту(ЗІЗ), доступні дляперсоналу, такі як маски, настільки, наскільки це
вимагається відповідно до підходу, щоґрунтується на оцінці ризику, якщоцього вимагаємісцеве
законодавство
o Інтегровані технології для автоматизації, такі як безконтактна оплата, де це можливо. Якщобезконтактна
оплата неможлива,подумайте про використання рукавичок та санітайзерів для рук
o Встановленоу постачальників та партнерів, включаючиресторани, готелі, парки, транспортні партнерита
майданчики, чи вони дотримуютьсяпротоколів та інструкцій щодоохорони здоров’я тагігієни, щобзахистити
гостей, як цього вимагаємісцеве законодавство. Дивіться протоколиWTTC для готельногогосподарства, авіації
та аеропортів, щоботримати докладні вказівки щодоцих галузей
o Спровадженоплан дій у надзвичайних ситуаціях COVID-19, якщоу співпраці з постачальникамита
партнерамивиникнуть нові випадки. Визначені та прийняті відповідні найкращіпрактики щодочистоти та
дезінфекції, затвердженіекспертними органами, органами охорони здоров'я та державнимиустановами
o Дослідженорізні варіанти операцій, де цеможливо, такі якпопередній продажквитків, завчасне отримання
віз, меншігрупи
• Туроператори повинні навчити весь свій персонал для підготовки та виконання оперативних планів шляхом:
o Створення тавпровадженняпротоколів та інструкцій для персоналу, включаючигіда, тренера /водіїв та
місцевих спеціалістів, та такі операції, як Q&A.
o Надання своєму персоналу інструментів та інформації, необхідної дляборотьби з інфекціями, фізичного
контакту, обміну їжеюта посудом, відповідного одягу тапосилених гігієнічних заходів, використання масокта
рукавичок, як рекомендуютьмісцеві органи охорони здоров’я чи відповідно до вимог туроператорів
процедури, коли вони виходять за рамкимісцевих вимог
o Вимога, щобключові зацікавлені сторони, такі як місця партнерів, готелі та транспортні партнери, пройшли
навчання персоналу на основі однорідних протоколів, щобзабезпечити послідовний підхід у секторі
o Ознайомлення на всіх тренінгах з останніми порадамиорганів охорони здоров'я та /або ВООЗ
o Регулярний моніторинг добробуту членів команди керівництвом, спонукання їх додотриманнякерівних
принципів уряду та ВООЗ
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2. ЗабезпеченнябезпечногодосвідуE

Оскільки туроператорипрацюють над тим, щобзабезпечити безпечний досвід для свого персоналу та своїх
гостейзавдяки покращеннюоптимальної практики чистотита гігієни, вони повинні:
• Працюватиз постачальниками, щобзрозуміти, які додаткові заходи були введені
• Впроваджуватиабо підтверджуватиз постачальникамипроцеси, орієнтовані на посилення санітарних,
дезінфекційних та глибоких методів очищеннядля автобусів та інших транспортних засобів, щовикористовуються,
а такожзбільшення частоти їх очищення / дезінфекції:
o Вибрати дезінфекційні засоби, затвердженіорганами охорони здоров'я
o Переглянути керівництво для прибиральної групи з особливим акцентом на високочастотні точки дотику,
включаючипоручні, дверні ручки, столи, туалетні дошки, фільтрикондиціонування, накладні шафкита гарнітури,
якщоце можливо. Підвищуйте частоту прибирання, якщопотрібно
o Затвердитидезінфікуючі засоби, які надаються гостямна санітарних станціях у вигляді дезінфікуючого засобу
для рук на основі алкоголю. Забезпечити або зробити доступними для придбання додатковііндивідуальні
дезінфікуючі засоби для гостей, якщоце можливо
o Виділити місця для сидіння без обертання. Застосовати міжряддя,якщоцього вимагає місцеве законодавство
o Надаватиконтейнери з внутрішніми пакетами та проводитирегулярну утилізацію, де цеможливо
o Спільно з транспортними партнерамивстановити, що у них встановлені подібні процедурисанітарії, дезінфекції
та глибокого очищення
• Впровадити клієнтські процеси, включаючиінформацію про гостей та мінімізацію фізичного контакту:
o Здійснення перевірки стану здоров'я та тестування гостей, якщоце доречнота вимагається місцевим
законодавством
o Обмеженийфізичний контакт і черги, де цеможливо
o Надання масок для гостей, якщоцього вимагає місцева влада
o Розроблені інструменти та процедуриреєстрації та безконтактноїреєстрації в Інтернеті, де цеможливота
доступно
o Дослідженоступінчасті часові періоди, коли можливоотриматидоступ до місць, готелів таресторанів серед
інших
• Створеноз партнерамита постачальниками, включаючи магазини, салони, дегустаційні майданчики /магазини,
музеї, шоу, театр, концертні зали, фабрикита ферми, щовони дотримуютьсяпротоколів охорони здоров’я,
санітарії, дезінфекціїта гігієни відповідно до місцевих норм
• Встановлено, щоресторани-партнеридотримуютьсязаконів щодоохорони здоров’я, санітарії, дезінфекції та
гігієни та безпеки харчових продуктів длязахисту гостей, таких як:
o Затвердженідезінфікуючі засоби, щонадаються при вході в гості у формі дезінфікуючого засобу для рук на
основі алкоголю.
o Встановити чи в ресторані персонал ресторану проходить навчання та дотримується норм охорони здоров'я,
гігієни та фізичних контактів
o Уникати їжі на фуршетах
o Регулярне прибирання кавових /напоївних машинта, де цеможливо, обслуговування співробітником
o Покращенеприбирання, включаючидезінфекцію столів тастільців після відходу гостя та використання
посудомийної машини, де цеможливо
o Мінімізований фізичний контактза допомогоюдстанційних відстаней та розміщеннягостей, якщоцього
вимагає місцеве законодавство
o Продумати, як мінімізувати те, щорозміщується на гостьових столах, дотримуватисявідстані міжстолами, та
надавати індивідуально запаковані предмети, якщоце можливо
o Переглянуто спосіб оплати для визначення пріоритетності безконтактних та методів передплати
o Вважається, щозбільшення робочогочасу зменшить кількість відвідувачів, щообслуговуються в будь-який
моментчасу, та полегшитьвпровадженнянового заходу. Переглянути спосіб оплати для визначення
пріоритетності безконтактних та методів передплати
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3. Відбудова довіри та впевненості

4. Реалізація стимулюючоїполітики

Оскільки туроператорипрацюють над підвищенням довіри за допомогою прозоростіта спілкування зі своїми
гостями, вони повинні:
• Забезпечити чітку, послідовну та сучасну комунікацію з клієнтами щодонових протоколівохорони здоров'я та
гігієни через канали організації, як в цифровомувигляді, так і фізично. Попрацюйтез постачальниками, щоб
впровадити чіткі вивіски, щобінформувати гостей про покращеніпротоколиочищення, уникаючи фізичного
контакту та рекомендацій
• Надайте рекомендаціїгостям передпоїздкою, а якщоце можливо, особисто перед початкомпоїздки на
основі порад органів охорони здоров’я, які можутьвключатиносіння масок для обличчя чи покриттів, вказівки
щодогігієни рук тауникнення фізичного контакту. Подумайтепро те, щобспоживачі визнали вказівки
• Поінформуйтегостей про доступну підтримку, якщовиникнуть запитання чи проблеми. Персонал, який
стикається з гостями, повинен бути навчений таготовий відповідати на запитання, вирішувати проблеми, такі
як виявленнянових випадків, вирішувати ситуації, коли гості не дотримуютьсяправил, і ділитися протоколами
до та під час поїздки, щобзаспокоїти подорожуючого

Оскільки туроператорипрацюють над відновленням, важливо, щоб політика цьому сприяла на урядовому
рівні. Туроператоризакликаютьуряди:
• Співпрацювати з промисловістю та іншими урядами, оскільки розробляються нові правила для поїздок з
перетинанням кородону, і сповіщати про них заздалегідь
• Надавати фінансову допомогу сектору за допомогою грантів та зменшення податків, зборів та виплат для
стимулювання попиту на відновлення
• Створювати стимули та надавати пряму підтримку для стимулювання подорожей та туризму
• Розширюйте просування за призначенням для підвищення попиту як у країні, так і за кордоном
• Розгляньте питання про спрощення оформлення віз та скасування віз для мандрівників

• Вивчіть співпрацю з медичними/туристичними страховимикомпаніями, щобзапропонувати страхування
мандрівників, щопокриваютьCOVID-19, які моглиб допомогтиу разі необхідності, таких як екстрена
репатріація та медична допомога
• Популяризуйте додатки длявідстеженняконтактів, якщоцього вимагає місцеве законодавство

ЗВ’ЯЗОК

З будь-якими питаннями або для подальшогообговорення взаємодії звертайтесьдо Тіффані Місрахі,віце-президентаз
питань політики, WTTC (Всесвітня Радаз подорожейтатуризму)на tiffani.misrahi@wttc.org.
Переклад українською на замовлення

5 | ВСЕСВІТНЯ РАДА З ПОДОРОЖЕЙ ТА ТУРИЗМУ

Переклад українською на замовлення

ПРОВІДНІ СВІТОВІ ПРОТОКОЛИ ДЛЯ НОВОГО СТАНДАРТУ |

6

ТУРОПЕРАТОРИ

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 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 секторуподорожейі
туризму,співпрацюючи зурядамиміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочі місця, стимулювати експорт тасприяти
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 секторів у 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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директор Всесвітньої ради з
подорожей та туризму
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