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1. Змусити приватний секторочолити визначеннянайкращихгалузевих практиквміру того, якПодорожіта
туризмпереходятьвідантикризовогоуправління довідновлення.

2. Покластиздоров'я і безпекумандрівників тапрацівників галузі подорожейі туризмувосновурозробки
глобальнихпротоколів.

1. Забезпечитиузгодженістьшляхомскоординованого, спільного та прозорогопідходу, щопідтримується
медичнимидоказамив секторі 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. Хочавкрайважливо,щобкожнагалузь в секторі подорожейі туризмурозроблялачіткі і практичні протоколи, що
дозволяютьвідновити сектора, такийпідхідщебільшважливийдля туроператорів, враховуючи їхзалежність від інших
суб'єктів туризму, таких якпункти призначення, авіакомпанії, готелі, транспорт, страхуванняподорожей,а також
державноїполітики, такоїяк прикордонні обмеження, а такожтуроператоричастонесуть відповідальність за гостей
протягомвсієї їхподорожі.

Нижчезапропоновані протоколидлятуроператорівбули складені наоснові інформації, отриманоївід провідних
туроператорівабобезпосередньо, або черезІнтернет від їх публічнихоголошеньпроздоровеі відповідальне
відновлення туроператорськоїдіяльності дляширокоїпубліки. Протоколи
такожберутьдо увагиВсесвітнюорганізаціюохорони здоров'я (ВООЗ), центриСШАзконтролютапрофілактики
захворювань(CDC) таКерівні принципиєвропейського центрузпрофілактикизахворюваньтаборотьбизними (ECDC).
Мета полягаєв тому,щобзабезпечитинаявність протоколів
у всіх відповіднихфункціях з підвищеноюувагоюдоздоров'я, гігієни таскороченняфізичного контактуу керівництві, яке
мандрівникибудуть потребуватиі очікувати, щобприйнятибезпечнийдосвід подорожі.

Зауважте,щоці протоколиможутьбути змінені та покращені, з появоюнової інформаціїпровірус. Ці рекомендації
ґрунтуютьсянаексплуатаційних характеристикахкожноготуроператорутарекомендуєтьсяпроводитиконсультації
передїхвпровадженням.Рекомендується, щобвсі практики туроператорівслідувалимісцевому і національному
урядовомузаконодавству таостаннімрекомендаціяморганізацій охорони здоров'я, включаючиВООЗ.

Зметоюузгодженняміжгалузямиподорожейтатуризму Всесвітня радазподорожейтатуризму розділила протоколи
на чотиринапрямки, а саме:
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1. ОПЕРАТИВНІСТЬТАПІДГОТОВЛЕНІСТЬПЕРСОНАЛУ

• Туроператориможутьдосягтиоперативноїготовності доповторноговідкриття, маючи:

2. ЗабезпеченнябезпечногодосвідуE

• Працюватизпостачальниками, щобзрозуміти, які додатковізаходибуливведені

• Впровадитиклієнтські процеси, включаючиінформаціюпрогостейтамінімізаціюфізичногоконтакту:
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Оскількитуроператоривідновлюютьсвоюдіяльність, вониповинні гарантувати,щовониможутьоптимізувати
якістьоперацій та їхдоставку, і навчили персоналпідготовці тавиконаннюоперативнихпланів:

oОтриманувідповідну ліцензію наповторневідкриття, якщоцього вимагаємісцева влада
oРозробленийпланпрофілактикиCOVID-19, щовключає заходи/список завданьщодопрофілактикиінфекцій
таспеціальний планочищеннятадезінфекції
o Впровадженіпротоколита вказівкищодоздоров'я персоналу, включаючиперевірки стану здоров'я
персоналу, якщоцього вимагаємісцеве законодавство. Якщоцього не потрібно, туроператорповинен видати
та повідомитиполітику перебування вдомадлятих, хто проявляєбудь-які симптомивідповіднодонастанов
Всесвітньоїорганізації охорониздоров'я (ВООЗ).
oВідображенадистанційна відстань урозташуванніофісу таобмеженнякількості персоналувзагальнихзадніх
приміщеннях, децеможливо, якщоцьоговимагаємісцеве законодавство
o Реалізовані протоколидлямінімізації фізичного контакту. Реалізовані протоколифізичного дистанціювання,
якщоцьоговимагає місцеве законодавство
o Засобиіндивідуального захисту(ЗІЗ), доступні дляперсоналу, такіякмаски, настільки, наскільки це
вимагаєтьсявідповіднодопідходу, щоґрунтується наоцінці ризику, якщоцього вимагаємісцеве
законодавство
o Інтегровані технології дляавтоматизації, такі якбезконтактнаоплата, децеможливо. Якщобезконтактна
оплатанеможлива,подумайтепровикористаннярукавичок та санітайзерів длярук
oВстановленоу постачальників та партнерів, включаючиресторани, готелі, парки, транспортні партнерита
майданчики, чи вонидотримуютьсяпротоколівта інструкційщодоохорони здоров’я тагігієни, щобзахистити
гостей, як цього вимагаємісцевезаконодавство. Дивіться протоколиWTTC дляготельногогосподарства, авіації
та аеропортів, щоботриматидокладні вказівкищодоцих галузей
o Спровадженопландій у надзвичайних ситуаціяхCOVID-19, якщоу співпраці з постачальникамита
партнерамивиникнуть нові випадки. Визначені таприйняті відповідні найкращіпрактикищодочистоти та
дезінфекції, затвердженіекспертнимиорганами, органамиохорони здоров'я тадержавнимиустановами
oДослідженорізні варіантиоперацій, децеможливо, такі якпопередній продажквитків, завчаснеотримання
віз, меншігрупи

• Туроператориповинні навчити весь свій персоналдляпідготовкитавиконанняоперативнихпланів шляхом:

oСтворення тавпровадженняпротоколів та інструкцій дляперсоналу, включаючигіда, тренера/водіїв та
місцевих спеціалістів, та такіоперації, якQ&A.
oНаданнясвоємуперсоналу інструментів таінформації, необхідної дляборотьби зінфекціями, фізичного
контакту, обміну їжеютапосудом, відповідного одягу тапосилених гігієнічних заходів, використаннямасокта
рукавичок, як рекомендуютьмісцеві органиохорони здоров’я чи відповіднодовимог туроператорів
процедури, коливонивиходять зарамкимісцевих вимог
oВимога,щобключові зацікавлені сторони, такі якмісця партнерів, готелі та транспортніпартнери, пройшли
навчання персоналунаоснові однорідних протоколів,щобзабезпечити послідовнийпідхід у секторі
oОзнайомленнянавсіх тренінгахзостанніми порадамиорганівохорониздоров'я та/абоВООЗ
oРегулярниймоніторингдобробутучленів командикерівництвом, спонукання їх додотриманнякерівних
принципів урядутаВООЗ

Оскільки туроператорипрацюютьнадтим, щобзабезпечитибезпечнийдосвіддлясвогоперсоналу та своїх
гостейзавдякипокращеннюоптимальноїпрактикичистотита гігієни, вониповинні:

• Впроваджуватиабопідтверджуватиз постачальникамипроцеси, орієнтовані на посилення санітарних,
дезінфекційних та глибокихметодівочищеннядляавтобусів та інших транспортних засобів, щовикористовуються,
атакожзбільшення частотиїхочищення/дезінфекції:

o Вибратидезінфекційні засоби, затвердженіорганамиохорони здоров'я
oПереглянутикерівництводляприбиральної групи зособливимакцентомнависокочастотні точкидотику,
включаючипоручні, дверні ручки, столи, туалетні дошки, фільтрикондиціонування, накладнішафкитагарнітури,
якщоцеможливо. Підвищуйте частоту прибирання, якщопотрібно
o Затвердитидезінфікуючі засоби, які надаютьсягостямна санітарних станціях у вигляді дезінфікуючого засобу
длярук наоснові алкоголю. Забезпечити абозробити доступнимидляпридбання додатковііндивідуальні
дезінфікуючі засобидля гостей, якщоцеможливо
oВиділитимісцядля сидіння безобертання. Застосоватиміжряддя,якщоцього вимагаємісцевезаконодавство
oНадаватиконтейнери з внутрішніми пакетамитапроводитирегулярну утилізацію, децеможливо
oСпільно з транспортнимипартнерамивстановити,щоу них встановлені подібні процедурисанітарії, дезінфекції
таглибокогоочищення

oЗдійсненняперевірки стану здоров'я та тестуваннягостей, якщоцедоречнота вимагаєтьсямісцевим
законодавством
oОбмеженийфізичний контакт і черги, децеможливо
oНаданнямасокдля гостей, якщоцього вимагаємісцева влада
oРозроблені інструменти тапроцедуриреєстрації табезконтактноїреєстрації в Інтернеті, децеможливота
доступно
oДослідженоступінчасті часові періоди, колиможливоотриматидоступдомісць, готелів таресторанів серед
інших

• Створеноз партнерамитапостачальниками, включаючимагазини, салони, дегустаційнімайданчики /магазини,
музеї,шоу, театр, концертні зали, фабрикитаферми,щовонидотримуютьсяпротоколів охорониздоров’я,
санітарії, дезінфекціїта гігієни відповіднодомісцевихнорм
• Встановлено, щоресторани-партнеридотримуютьсязаконівщодоохорони здоров’я, санітарії, дезінфекціїта
гігієни та безпекихарчовихпродуктів длязахисту гостей, такихяк:

o Затвердженідезінфікуючі засоби, щонадаютьсяпривході в гості уформідезінфікуючого засобудлярукна
основі алкоголю.
oВстановитичи врестораніперсоналресторанупроходитьнавчаннятадотримуєтьсянормохорониздоров'я,
гігієни тафізичнихконтактів
oУникати їжінафуршетах
oРегулярнеприбирання кавових /напоївнихмашинта, децеможливо, обслуговування співробітником
oПокращенеприбирання, включаючидезінфекцію столів тастільців після відходу гостя та використання
посудомийноїмашини, децеможливо
oМінімізований фізичний контактзадопомогоюдстанційних відстаней тарозміщеннягостей, якщоцього
вимагаємісцевезаконодавство
oПродумати, якмінімізувати те, щорозміщуєтьсяна гостьових столах, дотримуватисявідстані міжстолами, та
надавати індивідуально запаковані предмети, якщоцеможливо
oПереглянутоспосіб оплатидлявизначенняпріоритетності безконтактнихтаметодівпередплати
oВважається,щозбільшенняробочогочасу зменшитькількість відвідувачів, щообслуговуються вбудь-який
моментчасу, та полегшитьвпровадженнянового заходу. Переглянути спосіб оплатидлявизначення
пріоритетності безконтактнихтаметодівпередплати
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3. Відбудовадовіритавпевненості

ЗВ’ЯЗОК

4. Реалізація стимулюючоїполітики
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Збудь-якимипитаннямиабодляподальшогообговореннявзаємодії звертайтесьдоТіффаніМісрахі,віце-президентаз
питаньполітики, WTTC (ВсесвітняРадаз подорожейтатуризму)наtiffani.misrahi@wttc.org.

Оскільки туроператорипрацюютьнадпідвищенням довіризадопомогоюпрозоростітаспілкування зі своїми
гостями, вониповинні:

• Забезпечитичітку, послідовну тасучасну комунікацію з клієнтамищодонових протоколівохорониздоров'я та
гігієни черезканалиорганізації, як вцифровомувигляді, такі фізично. Попрацюйтез постачальниками,щоб
впровадитичіткі вивіски, щобінформуватигостейпропокращеніпротоколиочищення, уникаючифізичного
контактутарекомендацій

• Надайтерекомендаціїгостямпередпоїздкою, а якщоцеможливо, особистопередпочаткомпоїздкина
основі порадорганівохорони здоров’я, якіможутьвключатиносіння масокдляобличчя чипокриттів, вказівки
щодогігієни рук тауникнення фізичного контакту. Подумайтепро те,щобспоживачі визнали вказівки

• Поінформуйтегостейпродоступнупідтримку, якщовиникнуть запитання чи проблеми. Персонал, який
стикається з гостями, повиненбути навчений таготовийвідповідати на запитання, вирішувати проблеми, такі
як виявленнянових випадків, вирішуватиситуації, коли гості недотримуютьсяправил, і ділитися протоколами
дотапід час поїздки, щобзаспокоїтиподорожуючого

• Вивчіть співпрацюзмедичними/туристичними страховимикомпаніями, щобзапропонувати страхування
мандрівників, щопокриваютьCOVID-19, які моглибдопомогтиу разі необхідності, такихяк екстрена
репатріація тамедичнадопомога

• Популяризуйтедодаткидлявідстеженняконтактів, якщоцього вимагаємісцеве законодавство

Оскількитуроператорипрацюютьнадвідновленням, важливо,щобполітикацьомусприяланаурядовому
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
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ВДЯЧНІСТЬ
Ми хотіли бподякувативсім нашимчленаміпартнерам, які внесли свій внесоку розробкупротоколу, включаючи:

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

РЕДАКТОР

СТРАТЕГИЧНІ ПАРТНЕРИ

ДІЗАЙНЕР

Всесвітня радазподорожейі туризму- цеглобальний органуправління економічним тасоціальним внескомподорожейі туризм

Подяки

WTTC (скороченнявід Всесвітня Радазподорожейтатуризму) сприяє сталомузростаннюсекторуподорожейі
туризму,співпрацюючи зурядамиміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочімісця, стимулюватиекспорт тасприяти
процвітаню. ЧленамиРади є голови, президентитакерівники провідних світових приватнихтуристичних компаній.

Спільно зOxford Economics (Оксфордськийінститут економічноїполітики)WTTC щорічнопроводитьдослідження, які
показують,щотуризмі подорожіє однимзнайбільших секторіву світі, який підтримав330 мільйонів робочихмісць і створив
10,3%світового ВВПВ 2019 році. Всебічні звіти кількісно оцінюють, порівнюютьі прогнозуютьекономічнийвпливподорожей
і туризму на185 економікпо всьомусвіту. На додатокдоокремихінформаційних бюлетенівдлякраїнтабільшповних звітів
прокраїну,WTTC випускає світовий звіт, в якомувисвітлює глобальні тенденціїтаще25 звітів, щозосереджуютьсяна
регіонах, субрегіонах та економіко-географічнихгрупах. Щобзавантажитизвіти абодані, будь ласка, відвідайте сайт
www.wttc.org

ГлоріяГевара
Президенттаголовний
виконавчий
директорВсесвітньоїрадиз
подорожейтатуризму

ТіффаніМісрахi
Віце-президентзпитань
політики
Всесвітня радазподорожейта
туризм

СтефаніЧерч
Менеджерцифрового
маркетингу
Всесвітня радазподорожейта
туризму

Законипроавторські праваСполученогоКоролівствадозволяютьпевневикористанняцього контенту без нашого(тобтодозволу власникаавторськихправ) дозволу. Вамдозволяєтьсявикористовувати обмежені витяги зцього контенту, за умови,
щотакевикористання є справедливимі коли такевикористанняпризначенедлянекомерційнихдосліджень, приватних
досліджень, оглядів абоновиннихрепортажівКрімтого, при використанні нашогоконтенту, заснованого нацьому виключенні "добросовісноїугоди", необхідно використовувати
наступне підтвердження: "Джерело:Всесвітня рада з подорожета туризму: Провідні світові протоколидлянового стандарту-Травень2020року. Всі права захищені.

Якщовашевикористанняконтенту не підпадає під описане вищевиключення "добросовісних угод", вамдозволяється використовуватицей контентповністюабо частководля
некомерційного абокомерційноговикористання за умовидотриманняумовліцензіїАтрибуція, некомерційнаміжнародналіцензія Creative Commons4,0(ліцензія длябезкоштовного
розповсюдженнятворів культуриCreative Commons). Зокрема, вміст не змінюється, а такепідтвердженнявикористовуєтьсящоразу, коли використовується нашконтент: "Джерело:
Всесвітня рада зподорожейта туризму: Провідні світові протоколидля новогостандарту- Травень 2020року. Всі права захищені. Ліцензується згідно з атрибуцією, некомерційною
міжнародноюліцензієюCreative Commons4.0".
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