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ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ПІДХІД ДО СЕКТОРУ
ПОДОРОЖЕЙ І 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

Галузь конференц-центрів, зустрічей та заходів має на меті максимізуватизустрічі міжлюдьми, продуктами, та
інформацією, в своючергу, створюєцінність на місцевому, регіональному та міжнародномурівнях. Однак, щоб
створити це значення в поточному контексті, галузь визнає важливість створеннязагальних глобальних
протоколів, орієнтованих на охорону здоров'я та гігієну для збереженняїх значення.
Нижчезапропоновані протоколидля конференц-центрів, зустрічей і заходів були складені на основі матеріалів
провідних міжнароднихорганізацій. компанії в галузі або безпосередньо, або зі своїхпублічних оголошеньпро
безпечне, здоровеі відповідальне відновлення роботи конференц-центрів, нарад і заходів для широкоїпубліки.
Мета полягає в тому, щобзабезпечити наявність протоколів длявсіх відповідних функцій, з підвищеноюувагою до
керівництва щодоздоров'я, безпеки та фізичного дистанціювання, яких учасники та організатори заходу
потребуватимуть та очікуватимуть.
Зауважте, щоці протоколи можутьбути змінені та покращені, з появоюнової інформаціїпро вірус. Ці рекомендації
ґрунтуються на експлуатаційних характеристикахкожногоприміщення та рекомендується проводити консультації
перед їх впровадженням. Заходи повинні бути обмеженів часі і регулярно переглядатисяі контролюватися. По
суті, це буде мативирішальне 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.
Щобсекторподорожейі туризму оговтавсявід кризи COVID-19, учасники заходу повинні відчувати себе у безпеці
при відвідуванні заходу. У цьому контексті важливо,щобмандрівники у чіткий та простій формібули
поінформовані про нові протоколи, впровадженів рамках конференц-центрів, нарад тазаходів, щобвідчувати
себе у безпеці. Протоколирозробляютьсяз урахуваннямпідходу, заснованому на ризику, і будуть включатив
себе, в міру необхідності: оцінку стану здоров'я і скринінги, посилені медико-санітарніта гігієнічні заходипо всій
країні, у місцях проведення, включаючикейтеринг, наявність дезінфікуючого засобу длярук, рекомендовані
заходи фізичного дистанціювання, переоцінка часових рамокщобуникнути черг і вузьких проходів, зменшення
місткості учасників майданчикав міру необхідності і використання гібридних установок для надання можливості
учасникам брати участь у заході віртуально.
З метою узгодження міжгалузями подорожей та туризму Всесвітня рада з подорожейта туризму розділила
протоколи на чотири напрямки, а саме:

1. Оперативність та підготовленість персоналу
2. Забезпечення безпечного досвіду
3. Відбудова довіри та впевненості
4. Реалізація стимулюючої політики
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1. ОПЕРАТИВНІСТЬ ТА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
По мірі того, як галузь конференц-центрів,зустрічей та заходів відновлює свою діяльність, вона повинна
гарантувати, що можедосягти досконалості в «новому стандарті», і навчити персонал для підготовки та
виконання оперативних планів:
• Конференц-центри, зустрічі та події можуть досягти оперативної готовності до повторного відкриття шляхом:
o Отриманоїліцензії на повторне відкриття, якщоцього вимагає місцева влада
o Розроблений план профілактикиCOVID-19, щовключає заходи/список завдань щодопрофілактики інфекцій та
спеціальний план очищення тадезінфекції
o Підтвердженнявід ключових зацікавлених сторін, таких якаеропорти, автобуси та інші транспортні партнери,
про створення подібних протоколів
o Зазначення відстані у розташуванні офісу та обмеженакількість персоналу в загальних задніх приміщеннях.
Підтримання роботи з дому, щобзменшитищільність на робочому місці, де цеможливо, тавстановлення
постійної зміни для персоналу, щобмінімізувати ризик
o Розроблених таспільних візуальних планів поверхів та планування для демонстраціїпідготовленості
o Впровадженихвказівок щодобезпеки та гігієни персоналу, включаючиперевірку стану здоров'я для персоналу,
якщоцього вимагає місцеве законодавство. Якщоцього не потрібно, місце проведення та організатор видає та
повідомляє політику перебування вдомадля тих, хто проявляє будь-які симптоми або підвищену температуру
відповідно до рекомендаційВсесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
o Спільних вказівок щодофізичного дистанціювання, особливо длячерг та, де цеможливо, позначення для
чіткого спілкування учасників та персоналу
o Розглянутого переглядуіснуючих або впровадженнянових технологій для автоматизації, таких як безконтактна
реєстрація та безконтактні платежі, де цеможливо
o Оцінювання використання цифровихінновацій та технологій для інтеграції віртуального досвіду як частини
заходу, де це можливо
o Оцінювання інновації щодочистоти та дезінфекції з підтвердженням від експертних органів та державних
установ, таких якВООЗ, та обмін найкращимипрактиками
o Підтвердження, щосторонні ресторани, кафе, кіоскі та громадські організації впроваджуютьпротоколи,
пов’язані із законами, щодоконтролюза ланцюгомпоставок, поводженняз їжоюта їїприготуванням, гігієною,
оцифровуванням, управлінням черг та глибоким прибиранням
o Забезпеченевикористання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для персоналу, таких як маскита рукавичкидо
тих пір, поки цевимагається відповідно до підходу, щоґрунтується на оцінці ризику
o Використання цифровихзапрошень, де можливо, длязустрічей та заходів, а не паперових
o Адресна та перевіренавентиляція, наприклад кондиціонування повітря та циркуляція повітря
• Конференц-центри, зустрічі та заходи повинні навчати персонал для підготовки та виконання оперативних планів шляхом:
o Створення та впровадженняштатних протоколів дляперсоналу та операцій як місцем проведення, так і
організатором. Забезпечення відповідності між подією та організатором
o Забезпечення персоналу інструментами таінформацією, необхідною щодоборотьби з інфекцією, фізичного
дистанціювання, взаємодії з гостямита посилених гігієнічних заходів, включаючимиттярук, обов'язкове
використання масокта рукавичок, як рекомендуютьмісцеві органи охорони здоров’я або суворіші вимоги, якщо
цього вимагають процедури місцевого проведення заходу чи організатор,
o Запиту від ключовихзацікавлених сторін, таких як підприємства громадськогохарчування, коучі та інші
транспортні партнери, пройшли навчання персоналу на основі однорідних протоколів
o Ознайомлення всіх тренінгів з останніми порадамиорганів охорони здоров'я та /або ВООЗ
o Постійного моніторингу добробуту членів командиз боку керівництва, заохочуючи їх дотримуватися
рекомендацій уряду та ВООЗ
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯБЕЗПЕЧНОГОДОСВІДУ
Оскільки галузь конференц-центрів, зустрічей та заходів працює над тим, щоб забезпечитибезпечний досвід
для своїх співробітників та своїхучасників завдяки покращеннюнайкращих практикчистоти тагігієни, вони
повинні забезпечити:
• Впровадженіпроцеси, орієнтовані на посилену санітарію, дезінфекціюта методиглибокогоочищення, а також
збільшення частоти їх очищення /дезінфекції
o Вибрані дезінфікуючі засоби згідно місць, затвердженихорганамиохорони здоров'я
o Переглянутекерівництво длякомандиприбиральників по всіх зонах об'єкта, включаючитуалети, ліфти,
ескалатори, конференц-зали, вестибюлі і загальні зони з особливим акцентомна найбільш вживані точки
дотику. Сторонні предметиповинні бути видалені
o Надання учасникам рекомендованоїповедінки в ліфті для забезпечення фізичної дистанції по всьому місцю
проведення
o Затвердженідезінфікуючі засоби на станціях санітарії, щонадаються учасникам у формі дезінфікуючої води
на основі алкоголю або хлористоводневоїкислоти у відповідних випадках по всьому майданчику, що
базується на зонах підвищеногоруху. Надання або доступність придбання додатковихіндивідуальних
дезінфікуючих засобів для учасників
o Адаптована частота вивезення відходів місцем проведення
• Запровадженняфізичного дистанціювання длярозподілення по місцях, кабінок і проходів, зважаючина розміри,
використовуючи урядові інструкції, якщовони є. Створення візуальної підтримки, щобпоказати належні наміри
• Зниженняобмеженьпропускної спроможностіучасників у місцях, відповідно до вимогмісцевого
законодавства. Розрізнення різних сферризику у місці проведеннязаходів тарозглядвідповідних заходів
• Реалізовані клієнтські процеси, включаючиінформаціюпро учасників та фізичне дистанціювання:
o Розглянута анкета оцінювання ризиків до прибуття
o Проведено перевірку здоров'я /температуриучасників, якщоцього вимагає законодавство
o Обмеженафізична взаємодія та можливачерга на прийом та реєстрацію, якщоце дозволено
законодавством
o Заздалегідь зареєстрований оперативний персоналдля збільшення потоку учасників
o Створені ізоляційні закладиза межамимісця, де цеможливодля осіб, які проявляютьсимптомиCOVID-19
• Підвищена безпека та гігієна харчових продуктів шляхом:
o Уникання їжі на фуршетах
o Регулярноїочистки апаратів, якими користуютьсяучасники
o Створення протоколів води /безалкогольних напоїв, згідно з якими учасникам рекомендується
подорожуватиіз власними пляшкамидля наповнення водоюв районах, де є безпечна питна вода
o Підвищеннясанітарно-гігієнічних норм та дезінфекціястолів відразу після виходу учасника
o Реалізація фізичної дистанції за допомогоюстолу та розміщенняучасників з відповідним підсиленням
o Врахування мінімізації того, щорозміщується на гостьових столах, та надання продуктів, щоупаковані
індивідуально, якщоце можливо
o Запровадженняпродовольчих протоколів, щостосуються харчових продуктів, щопередаються зовні
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3. ВІДБУДОВА ДОВІРИ І ВПЕВНЕНОСТІ

4. РЕАЛІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ

Оскільки галузь конференц-центрів, зустрічей тазаходів працює над відновленням довіри через
прозорість та спілкування з їх учасниками та організаторами, вони повинні:
• Забезпечити чітку, послідовну та розширенукомунікацію з клієнтами щодонових протоколівбезпеки тагігієни
по каналахорганізації, як у цифровомувигляді, так і фізично на місцях. Співробітники, які стикаютьсяз
подорожуючими/безпосередньо контактуютьз клієнтами, повинні бути навчені відповідати на запитання

У міру того, як галузь конференц-центрів, зустрічей та заходів працює над відновленням, важливо, щоб
політика, що цьому сприяє, здійснювалася на урядовому рівні. Конференц-центри, зустрічі тазаходи
закликають уряди:
• Співпрацювати з промисловістю, сторонніми постачальниками та іншими урядами, оскільки
розробляються нові правила поїздок з перетинанням кордону для людей і вантажів

• Надавати рекомендаціїучасникам як до проведення заходуелектронноюпоштою, так і особисто на основі порад
органів охорони здоров'я, які можутьвключатив себе маскидля обличчя, вказівки щодогігієни рук тауникнення
фізичних контактів. Забезпечите чітке розуміння для гостей щодотого, наскільки відповідальний є доглядза
місцем проведення та організаторомзаходу. Місце проведення такожможеподілитися зразками планів поверху
для демонстрації готовності

• Надавати фінансову допомогу сектору за рахунок зменшення податків, зборів та виплат для
стимулювання попиту

• Впроваджуйтечіткі вивіски по всьому майданчику для інформування учасників про вдосконалені протоколи
очищення, фізичне дистанціювання та рекомендації.

• Розширення рекламного призначення для підвищення попиту та залучення подій як на
національному, так і на міжнародному рівні

• Створювати стимули та надавати пряму підтримку для посилення перебування у приймаючих місцях,
а також пропонувати податкові пільги

• Зробіть доступними затвердженідезінфікуючі засоби для учасників на основі алкоголюдля дезінфікування рук,
залежновід зон з високим рівнемруху. Надані або доступні до придбанняучасниками додатковііндивідуальні
дезінфікуючі продукти
• Поінформуйтегостей про доступну підтримку, якщовиникнуть запитання чи проблеми. Персонал, який
стикається з гостями, повинен бути навчений таготовий відповідати на питання, вирішувати виклики та ділитися
протоколами дота під час поїздки, щобзаспокоїти подорожуючого
• Співпрацюйтез стороннім постачальником, щобзапропонуватистрахування, щопокриває COVID-19
• Розгляньте можливістьпроведення в майбутньому гібридних заходів за допомогоювіртуальних платформ, що
дозволяє учасникам брати участь навіть у тому випадку, коли вирішили не подорожуватидо місця призначення
• Місце проведенняповинно створити пункт медичногообслуговування та забезпечити, щобкомандамогла
впоратисяз випадкамиCOVID-19

ЗВ’ЯЗОК
З будь-якими питаннями або для подальшогообговорення взаємодії звертайтесь до Тіффані
Місрахі,віце-президентазпитаньполітики, WTTC (Всесвітня Радаз подорожейтатуризму)на tiffani.misrahi@wttc.org
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КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРИ, ЗУСТРІЧІ & ПОДІЇ

Вдячність

Ми хотіли б подякувати всім нашим членам і партнерам, які внесли свій внесок у протокол, 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 секторуподорожей
ітуризму,співпрацюючи зурядамиміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочі місця, стимулювати експорт та сприяти
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 секторіву 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

Подяки
Глорія Гевара
Президент та головний
виконавчий директор Всесвітньої
ради з подорожей та туризму

РЕДАКТОР
Тіффані Місрахi
Віце-президент з питань
політики Всесвітня радаз
подорожей та туризм
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міжнародноюліцензієюCreative 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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