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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 таорганахохорони здоров'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.

Галузь конференц-центрів, зустрічей тазаходівмаєнаметімаксимізуватизустрічі міжлюдьми, продуктами, та
інформацією, в своючергу, створюєцінність намісцевому, регіональному таміжнародномурівнях. Однак,щоб
створитице значення впоточномуконтексті, галузь визнає важливість створеннязагальних глобальних
протоколів, орієнтованих наохорону здоров'я та гігієну длязбереженняїхзначення.

Нижчезапропоновані протоколидляконференц-центрів, зустрічей і заходів були складені на основіматеріалів
провіднихміжнароднихорганізацій. компаніїв галузі абобезпосередньо, або зі своїхпублічних оголошеньпро
безпечне, здоровеі відповідальне відновленняроботи конференц-центрів,нараді заходівдляширокоїпубліки.
Мета полягаєв тому,щобзабезпечити наявність протоколів длявсіх відповідних функцій, з підвищеноюувагоюдо
керівництващодоздоров'я, безпеки тафізичногодистанціювання, яких учасники таорганізаторизаходу
потребуватимутьтаочікуватимуть.

Зауважте,щоці протоколиможутьбути змінені та покращені, з появоюнової інформаціїпровірус. Ці рекомендації
ґрунтуютьсянаексплуатаційних характеристикахкожногоприміщеннятарекомендуєтьсяпроводитиконсультації
передїхвпровадженням.Заходи повинні бути обмеженів часі і регулярно переглядатисяі контролюватися. По
суті, цебудемативирішальнезначеннядляскороченнязаходів, при зменшенні ризику. Більш того, коли
з'являться більшефективні, придатні і меншруйнівні з науковоїточкизору заходи, вони повинні бути реалізовані
припершійжеможливості, а скасовані - видалені.

Щобсекторподорожейі туризмуоговтавсявід кризи COVID-19, учасники заходу повинні відчувати себе у безпеці
при відвідуванні заходу. У цьому контексті важливо,щобмандрівники у чіткий тапростійформібули
поінформовані пронові протоколи, впровадженів рамках конференц-центрів, нарад тазаходів, щобвідчувати
себе у безпеці. Протоколирозробляютьсяз урахуваннямпідходу, заснованомунаризику, і будуть включатив
себе, вмірунеобхідності: оцінку стануздоров'я і скринінги, посилені медико-санітарнітагігієнічні заходипо всій
країні, умісцях проведення, включаючикейтеринг, наявність дезінфікуючогозасобудлярук, рекомендовані
заходифізичногодистанціювання, переоцінка часовихрамокщобуникнути черг і вузьких проходів, зменшення
місткості учасників майданчикавмірунеобхідності і використання гібриднихустановокдлянаданняможливості
учасникамбратиучасть у заході віртуально.

Зметоюузгодженняміжгалузямиподорожейтатуризму Всесвітня радазподорожейтатуризму розділила
протоколина чотиринапрямки, а саме:

Переклад українською на замовлення Переклад українською на замовлення



1. ОПЕРАТИВНІСТЬ ТА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

• Конференц-центри, зустрічі таподії можутьдосягти оперативної готовностідо повторноговідкриття шляхом:

• Конференц-центри, зустрічі тазаходи повинні навчати персоналдля підготовкита виконання оперативних планів шляхом:

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯБЕЗПЕЧНОГОДОСВІДУ

• Підвищена безпека та гігієна харчових продуктів шляхом:

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРИ, ЗУСТРІЧІ & ПОДІЇ

ВСЕСВІТНЯ РАДАЗ ПОДОРОЖЕЙТА ТУРИЗМУ ПРОВІДНІ СВІТОВІПРОТОКОЛИ ДЛЯНОВОГО СТАНДАРТУ | 43 |

#SAFETRAVELS | ТРАВЕНЬ 2020

Помірі того, як галузьконференц-центрів,зустрічейта заходіввідновлюєсвоюдіяльність, вонаповинна
гарантувати,щоможедосягтидосконалості в«новому стандарті», і навчити персоналдляпідготовкита
виконанняоперативнихпланів:

oОтриманоїліцензії наповторневідкриття, якщоцьоговимагаємісцевавлада
oРозробленийпланпрофілактикиCOVID-19, щовключає заходи/список завданьщодопрофілактикиінфекцій та
спеціальний планочищеннятадезінфекції
oПідтвердженнявід ключових зацікавленихсторін, таких якаеропорти, автобуси та інші транспортні партнери,
простворенняподібнихпротоколів
oЗазначеннявідстані урозташуванніофісу таобмеженакількість персоналувзагальнихзадніх приміщеннях.
Підтриманняроботиздому, щобзменшитищільність наробочомумісці, децеможливо, тавстановлення
постійної змінидляперсоналу,щобмінімізувати ризик
oРозробленихтаспільних візуальних планівповерхів тапланування длядемонстраціїпідготовленості
o Впровадженихвказівокщодобезпеки тагігієни персоналу, включаючиперевірку стану здоров'я дляперсоналу,
якщоцьоговимагаємісцеве законодавство. Якщоцьогонепотрібно, місцепроведення таорганізаторвидає та
повідомляєполітику перебування вдомадля тих, хтопроявляєбудь-які симптомиабопідвищену температуру
відповіднодорекомендаційВсесвітньоїорганізації охорониздоров'я (ВООЗ).
o Спільних вказівокщодофізичногодистанціювання, особливодлячергта, децеможливо, позначеннядля
чіткого спілкуванняучасників таперсоналу
oРозглянутогопереглядуіснуючих абовпровадженнянових технологійдляавтоматизації, таких якбезконтактна
реєстрація табезконтактні платежі, децеможливо
oОцінюваннявикористанняцифровихінновацій татехнологійдля інтеграції віртуальногодосвідуякчастини
заходу, децеможливо
oОцінювання інновації щодочистотитадезінфекції зпідтвердженнямвідекспертнихорганів тадержавних
установ, таких якВООЗ, та обмін найкращимипрактиками
oПідтвердження,щосторонні ресторани, кафе, кіоскі та громадські організації впроваджуютьпротоколи,
пов’язані із законами, щодоконтролюзаланцюгомпоставок, поводженняз їжоюта їїприготуванням, гігієною,
оцифровуванням, управліннямчерг таглибокимприбиранням
oЗабезпеченевикористання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) дляперсоналу, такихякмаскитарукавичкидо
тих пір, покицевимагаєтьсявідповіднодопідходу, щоґрунтується наоцінці ризику
oВикористанняцифровихзапрошень, деможливо, длязустрічей та заходів, а непаперових
oАдресната перевіренавентиляція, наприкладкондиціонуванняповітря тациркуляція повітря

oСтворення тавпровадженняштатнихпротоколівдляперсоналу таоперацій якмісцемпроведення, так і
організатором. Забезпечення відповідності міжподією таорганізатором
oЗабезпеченняперсоналу інструментами таінформацією, необхідноющодоборотьби з інфекцією, фізичного
дистанціювання, взаємодіїз гостямитапосилених гігієнічних заходів, включаючимиттярук, обов'язкове
використаннямасоктарукавичок, як рекомендуютьмісцеві органиохорониздоров’я або суворіші вимоги, якщо
цьоговимагаютьпроцедуримісцевогопроведеннязаходучи організатор,
o Запиту від ключовихзацікавлених сторін, такихяк підприємствагромадськогохарчування, коучі та інші
транспортні партнери, пройшлинавчанняперсоналу наоснові однорідних протоколів
oОзнайомленнявсіх тренінгів зостанніми порадамиорганівохорониздоров'я та/абоВООЗ
oПостійногомоніторингу добробуту членів командиз боку керівництва, заохочуючи їхдотримуватися
рекомендаційурядутаВООЗ

Оскільки галузьконференц-центрів, зустрічейтазаходівпрацюєнадтим,щобзабезпечитибезпечнийдосвід
длясвоїх співробітників та своїхучасників завдякипокращеннюнайкращихпрактикчистотитагігієни, вони
повинні забезпечити:

• Впровадженіпроцеси, орієнтовані на посилену санітарію, дезінфекціютаметодиглибокогоочищення, а також
збільшення частоти їхочищення/дезінфекції
o Вибрані дезінфікуючі засоби згідномісць, затвердженихорганамиохорони здоров'я
oПереглянутекерівництводлякомандиприбиральників по всіх зонах об'єкта, включаючитуалети, ліфти,
ескалатори, конференц-зали, вестибюлі і загальні зони з особливимакцентомнанайбільшвживані точки
дотику. Сторонні предметиповинні бути видалені
oНаданняучасникамрекомендованоїповедінкив ліфтідлязабезпеченняфізичної дистанції повсьомумісцю
проведення
oЗатвердженідезінфікуючі засобина станціях санітарії, щонадаютьсяучасникамуформідезінфікуючої води
наоснові алкоголюабо хлористоводневоїкислоти у відповідних випадкахповсьомумайданчику, що
базується на зонахпідвищеногоруху. Наданняабодоступність придбання додатковихіндивідуальних
дезінфікуючих засобівдляучасників
oАдаптованачастотавивезеннявідходів місцемпроведення

• Запровадженняфізичногодистанціюваннядлярозподілення помісцях, кабінок і проходів, зважаючинарозміри,
використовуючиурядові інструкції, якщовони є. Створеннявізуальної підтримки, щобпоказатиналежнінаміри

• Зниженняобмеженьпропускної спроможностіучасників умісцях, відповіднодовимогмісцевого
законодавства. Розрізнення різних сферризику умісці проведеннязаходів тарозглядвідповідних заходів

• Реалізовані клієнтські процеси, включаючиінформаціюпроучасників тафізичнедистанціювання:

oРозглянутаанкетаоцінюванняризиків доприбуття
oПроведеноперевірку здоров'я /температуриучасників, якщоцьоговимагає законодавство
oОбмеженафізична взаємодія таможливачерганаприйомтареєстрацію, якщоцедозволено
законодавством
oЗаздалегідьзареєстрованийоперативнийперсоналдлязбільшенняпотокуучасників
o Створені ізоляційні закладизамежамимісця, децеможливодляосіб, які проявляютьсимптомиCOVID-19

oУникання їжінафуршетах
oРегулярноїочистки апаратів, якимикористуютьсяучасники
oСтворенняпротоколів води/безалкогольнихнапоїв, згідно з якимиучасникамрекомендується
подорожуватиіз власними пляшкамидлянаповненняводоюврайонах, де єбезпечнапитнавода
oПідвищеннясанітарно-гігієнічних нормтадезінфекціястоліввідразупісля виходуучасника
oРеалізаціяфізичної дистанції задопомогоюстолутарозміщенняучасників звідповідним підсиленням
oВрахуваннямінімізації того, щорозміщуєтьсяна гостьових столах, та наданняпродуктів, щоупаковані
індивідуально, якщоцеможливо
oЗапровадженняпродовольчихпротоколів, щостосуються харчовихпродуктів, щопередаютьсязовні
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3. ВІДБУДОВА ДОВІРИ І ВПЕВНЕНОСТІ

ЗВ’ЯЗОК

4. РЕАЛІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ
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Збудь-якими питаннями абодляподальшогообговореннявзаємодії звертайтесьдоТіффані
Місрахі,віце-президентазпитаньполітики, WTTC (ВсесвітняРадаз подорожейтатуризму)наtiffani.misrahi@wttc.org

Оскільки галузь конференц-центрів, зустрічейтазаходівпрацюєнадвідновленнямдовіри через
прозорістьтаспілкування з їхучасникамитаорганізаторами,вониповинні:

• Забезпечитичітку, послідовну та розширенукомунікацію з клієнтамищодонових протоколівбезпеки тагігієни
по каналахорганізації, як у цифровомувигляді, так і фізично намісцях. Співробітники, які стикаютьсяз
подорожуючими/безпосередньо контактуютьз клієнтами, повинні бути навчені відповідати на запитання

• Надаватирекомендаціїучасникамякдопроведення заходуелектронноюпоштою, такі особистонаоснові порад
органів охорониздоров'я, якіможутьвключатив себемаскидляобличчя, вказівкищодогігієни рук тауникнення
фізичних контактів. Забезпечитечітке розуміннядлягостейщодотого, наскільки відповідальний єдоглядза
місцемпроведеннята організаторомзаходу. Місце проведення такожможеподілитися зразкамипланів поверху
длядемонстрації готовності

• Впроваджуйтечіткі вивіски повсьомумайданчикудляінформуванняучасників провдосконаленіпротоколи
очищення,фізичне дистанціювання тарекомендації.

• Зробітьдоступнимизатвердженідезінфікуючі засобидляучасників наоснові алкоголюдлядезінфікування рук,
залежновід зон звисокимрівнемруху. Надані абодоступні до придбанняучасникамидодатковііндивідуальні
дезінфікуючі продукти

• Поінформуйтегостейпродоступнупідтримку, якщовиникнуть запитання чи проблеми. Персонал, який
стикається з гостями, повиненбути навчений таготовийвідповідати на питання, вирішувати викликитаділитися
протоколамидотапідчаспоїздки, щобзаспокоїтиподорожуючого

• Співпрацюйтез стороннімпостачальником,щобзапропонуватистрахування,щопокриваєCOVID-19

• Розгляньтеможливістьпроведеннявмайбутньому гібридних заходів задопомогоювіртуальних платформ,що
дозволяєучасникамбратиучасть навіть у тому випадку, коли вирішилине подорожуватидомісця призначення

• Місце проведенняповинно створитипунктмедичногообслуговування та забезпечити,щобкомандамогла
впоратисяз випадкамиCOVID-19

Уміру того, як галузьконференц-центрів, зустрічейтазаходівпрацюєнадвідновленням, важливо,щоб
політика,щоцьомусприяє, здійснюваласянаурядовомурівні. Конференц-центри,зустрічі тазаходи
закликаютьуряди:

• Співпрацювати з промисловістю, сторонніми постачальниками та іншими урядами, оскільки
розробляються нові правила поїздок з перетинанням кордону для людей і вантажів

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

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

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

СТРАТЕГИЧНІ ПАРТНЕРИ

ДІЗАЙНЕР

Всесвітня радазподорожейі туризму- цеглобальний органуправління економічним тасоціальним внескомподорожейі туризм

Подяки

WTTC (скороченнявід Всесвітня Радазподорожейтатуризму) сприяє сталомузростаннюсекторуподорожей
ітуризму,співпрацюючи зурядамиміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочімісця, стимулюватиекспортта сприяти
процвітаню. ЧленамиРадиє 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 прогнозуютьекономічнийвплив подорожей
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
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