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ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ПІДХІД ДО
СЕКТОРУ ПОДОРОЖЕЙІ ТУРИЗМУ
ЗАВДАННЯ
1. Змусити приватний секторочолити визначення найкращихгалузевих практикв міру того, якПодорожіта
туризм переходятьвід антикризового управління до відновлення.
2. Покласти здоров'я і безпеку мандрівників тапрацівників галузі подорожейі туризму в основу
розробки глобальних протоколів.

ВСТУП

ПІДХІД
1. Забезпечити узгодженість шляхомскоординованого, спільного та прозорогопідходу, щопідтримується
медичними доказами в секторі подорожейі туризму, а такожурядах та органах
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.

Нижченаведені запропоновані протоколи дляіндустрії розваг були складені на основі розумінь та рамок,
розробленихМіжнародноюАсоціацією індустрії розваг(IAAPA) для підтримки безпечного, здоровогоі
відповідального перезапуску розважальнихустанов по всьому світу. Мета полягає в тому, щобзабезпечити
наявність протоколів у всіх відповідних функціях з підвищеноюувагою до стандартівохорони здоров'я, безпеки
та фізичної дистанції, які будуть необхідні і очікувані мандрівникам.
У рамкахцих протоколівіндустрія розвагвідноситься до широкогоспектру об'єктів та установ, таких як
Акваріуми, парки розваг, Сімейні розважальніцентри, Музеї, наукові центри, тематичні парки, аквапарки,
зоопарки та інші розважальні та культурні пам'ятки. Вона такожвключає в себе одноденні тури без фіксованого
місця розташування, такі як автобуси з відкритоюзадньою площадкою.На відміну від масових заходів, таких як
спортивні арени та концерти, місткість можнарегулювати та/абозменшувати, щобзабезпечити відповідну
фізичну відстань. Більш того, час відвідування обмежений,і великий відсоток відвідувачів розважальних
закладів таустанов складаютьчлени сім'ї, які живуть в одному будинку і тому не потребуютьдотримання
фізичної дистанції один від одного.
Зверніть увагу, щоці рекомендаціїможутьбути змінені і доповнені в міру надходженнянової інформаціїпро
вірус. Хоча не всі ці рекомендаціїзастосовні до кожногобізнесу в індустрії розваг, інформація призначена для
надання рекомендаційдо повторноговідкриття. Рекомендується, щобвсі методи залучення відповідали
місцевому та національному законодавству та останнім рекомендаціям організацій громадськоїохорони
здоров'я, включаючиВООЗ.
Важливозазначити, щовиділені заходи, ґрунтуються на сітуаціях з умовамивисокого ризику та транспортних
пересадочних вузлах, де тривалапередачаінфекції є очевидним явищем. Таким чином, виникне потреба в
модераціїпротоколівна основі локальних рівнів оцінки ризиків, оскільки вони можутьбути непотрібні для
центрів з низьким рівнем ризику. 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.
Щобсекторподорожейі туризму оговтавсявід кризи COVID-19, відвідувачі повинні відчувати себе впевненими в
безпеці подорожей. У цьому контексті важливо, щобвідвідувачі були чітко і просто поінформовані пронові
протоколи, впроваджені для їхподорожування, щоб забезпечити їх безпеку
З метою узгодження міжгалузями подорожей та туризму Всесвітня рада з подорожейта туризму розділила
протоколи на чотири напрямки, а саме:
1. Оперативністьта підготовленістьперсоналу
2. Забезпеченнябезпечногодосвіду
3. Відбудова довіри тавпевненості
4. Реалізація стимулюючої політики
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1. ОПЕРАТИВНІСТЬ ТА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
Оскільки розважальні установивідновлюють свою діяльність, вони повинні гарантувати, щовони можуть
оптимізувати якість експлуатації та доставку, і навчити персонал для підготовки тавиконання оперативних
планів:
• Розважальні установи можуть досягти експлуатаційної готовності до відновлення, якщо:
o Отримановідповідну ліцензію на повторне відкриття, якщоцього вимагає місцева влада
o Розроблено план профілактики COVID-19, щовключає заходи /список завдань щодопрофілактики
інфекцій та спеціальний план очищеннята дезінфекції
o Впровадженіпротоколи та вказівки щодоздоров'я персоналу, включаючиперевірки стану здоров'я
персоналу, якщоцього вимагає місцеве законодавство. Якщоцього не потрібно, розважальні установи
видають та повідомляютьполітику перебування вдома длятих, хто проявляє будь-які симптоми відповідно
до настанов Світовоїорганізації охорони здоров'я (ВООЗ).
o Відображенафізична відстань у розташуванні офісу та обмеженнякількості персоналу в загальних
приміщеннях, де цеможливо, якщоцього вимагає місцеве законодавство. Підтримання роботи з дому, щоб
зменшитищільність на робочих місцях, де це можливо,та встановлення постійної зміни для персоналу, щоб
мінімізувати ризик
o Оцінені послуги пральні та варіанти доставкиїжі, доступні персоналу
o Розроблені спільні візуальні плани поверхів та планування для демонстраціїпідготовленості
o Реалізовані протоколидля мінімізації фізичного контакту. Реалізовані протоколи фізичного
дистанціювання, використовуючи підхід, орієнтований на ризику, особливо для черг, і де це можливо,
позначення для чіткого повідомлення учасникам таперсоналу про дистанцію, якщоцього вимагає місцеве
законодавство. Використовуйте систему віртуальної черги, де цеможливо
o Засобиіндивідуального захисту(ЗІЗ), доступні дляперсоналу, такі як маски, настільки, наскільки це
вимагається відповідно до підходу, заснованого на ризику, місцевим законодавством
o Інтегровані технології дляавтоматизації, такі як безконтактні точки дотику та оплата, де цеможливо. Якщо
безконтактна оплатанеможлива, подумайте провикористання рукавичок та санітайзерів для рук
o Оцінені інновації щодочистоти та дезінфекції, такі як розпилювачі води, електростатичнатехнологія
напилення, фільтрація на основі EPA, особливо длявеликих пам’яток, з підтвердженнямекспертних органів
та державнихустанов, таких як ВООЗ тадосвід найкращих практик
o Встановитеу постачальників та партнерів, включаючиресторани, кафе, кіоски, готелі та транспортні
партнери, чи вони дотримуютьсяпротоколів та інструкцій щодоохорони здоров'я та гігієни, щобзахистити
гостей, як тоговимагає місцеве законодавство. Докладні вказівки щодоцих галузей див. у протоколахWTTC
для готелів та туроператорів
o Впровадженоплан дій у надзвичайних ситуаціях COVID-19, якщоу співпраці з постачальникамита
партнерамивиникнуть нові випадки
o Дослідженорізні варіанти операцій, де цеможливо, такі як попередній продажквитків, завчасне
отриманнявіз, менші групи
• Розважальні установи повинні навчити весь свій персонал для підготовки та виконання оперативних планів шляхом:
o Створення тавпровадженняпротоколів персоналу та вказівок та операцій, таких як Q&A (запитання та
відповіді)
o Надаваннясвоєму персоналу інструментів та інформації, необхідної для боротьби з інфекціями, фізичного
контакту, відповідного одягу та посилених гігієнічних заходів, використання масокта рукавичок, як
рекомендуютьмісцеві органи охорони здоров’я або відповідно до вимог процедурпам’яток, коли вони
виходять за рамки місцевих вимог
o Запиту до ключових зацікавлених сторін, таких якготелі-партнери та транспортні партнери, про
проходженняними навчання персоналу на основі однорідних протоколів, щоб забезпечити послідовний
підхід у секторі
o Ознайомлення всіх тренінгів з останніми порадамиорганів охорони здоров'я та /або ВООЗ
o Перегляду політики лікарняних листків та оновлення за потребою
o Регулярногомоніторингу добробуту членів команди керівництвом, спонукання їх до дотриманнякерівних
принципів уряду та ВООЗ
o Повною поінформованості усіх тренінгів та оновлення їх останніми порадамиорганів охорони здоров'я та /
або ВООЗ
o Постійного моніторингу добробуту членів команди з боку керівництва, заохочуючи їх дотримуватися
рекомендацій уряду та ВООЗ
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ДОСВІДУ
Оскільки розважальні установи працюють, щобзабезпечити безпечний досвід для своїхпрацівників та їх
гостейзавдяки покращеннючистоти та найкращихгігієнічних практик, вони повинні:
• Працювати з постачальниками, щоб зрозуміти, які додаткові заходи були введені
• Впроваджуватипроцеси, орієнтовані на посилену санітарію, дезінфекціюта методиглибокогоочищення, а
такожзбільшення частоти їх очищення /дезінфекції:
o Вибрати дезінфекційні засоби, затвердженіорганами охорони здоров'я
o Переглянути керівництво для кілінгової групи з особливим акцентом на високочастотні точки дотику,
включаючипоручні, ліфти, загальні приміщення та умивальники, якщоце можливо.Не забудьте
продезінфікувати коляски, електромобілі та інвалідні коляски міжкожнимвикористанням, якщоце можливо.
Підвищуйте частоту очищення, якщопотрібно. Сторонні предметислід видалити
o Надати учасникам рекомендованихправил поведінки у л ліфті для забезпечення фізичної дистанції по
всьому об’єкту, якщоце доречно
o Затвердитидезінфікуючі продукти, щонадаються гостям на станціях санітарії на основі алкоголюабо
соляноїкислоти дляводи в місцях з високимрівнем руху, таких якв'їзд, основні проходи, місця харчування та
напоїв, магазини товарівта виходи, у відповідних випадках. Забезпечити абозробити доступними для
придбання додатковііндивідуальні дезінфікуючі засоби для гостей, якщоце можливо
o Спільно з транспортними партнерамита постачальникамивстановити, щоу них існують подібні процедури
санітарії, дезінфекції таглибокого очищення
o Адаптована частотавивезення відходів на об’єкті
o Випрані рушники, з використанням миючих засобів та параметрівпральної машинита сушарки
• Зниження обмеженьпропускної спроможностіучасників у місцях, відповідно до вимогмісцевого законодавства,
для фізичного дистанціювання. Розрізняють різні сфериризику у місці проведеннязаходів та відповідно
розглядають заходи
• Впровадженняклієнтських процесів, включаючиінформаціюпро гостейта мінімізацію фізичного контакту:
o Здійснення перевірки стану здоров'я гостей, якщоце доречнота вимагається місцевим законодавством
o Обмеженийфізичний контакт і можливість встановлення черги, якщоце дозволено законодавством
o Визначені реалістичні можливостідля пам’яток на основі тривалості черги, районів очікування, попередніх показів та
місткості транспортних засобів та відповідно врегулювання їхдля встановлення фізичної дистанції відповідно до урядових
та місцевих законодавств. Заохочення гостейносити маски
o Скорочення транзакцій віч-на-віч, де цеможливо. Розроблені засоби онлайн-реєстрації та безконтактноговиїзду, де це
можливо та дозволено.
o Заохочування гостей, якщоможливо, придбати квитки в Інтернеті. Розгляньте пакетні пропозиції все включено
o Дозволитидодатковийчас длявідвідування об’єкту. Розгляньте можливістьзбільшити кількість сеансів та запровадити
оголошенняпро завершенняпоказу, яке спонукає гостей витрачати час на виїзд із майданчиків, якщоце доречно
o Створенняізоляційних закладів замежамимісця, де це можливодля осіб, які проявляютьсимптоми COVID-19
o Дослідження впровадженняступінчастих часових періодів, коли можливоотриматидоступ до місця проведення заходу
o Заохоченнягостей зменшитикількість особистих речей, які вони вносять у місце проведення. Оцініть механізми
індивідуальної шафки
• Встановити у партнерів та постачальників, включаючи магазини та ресторани, чи дотримуються вони
протоколів охорони здоров’я, санітарії, дезінфекції та гігієни, узгоджених з місцевими правилами
• Врахування унікальних вказівок щодо конкретних визначних пам'яток, зокрема:
o Для їзди рекомендуйтевикористовувати маски для обличчя, переконуючись, щовони не становлять небезпеку
для запчастин. Під час фізичної перевірки безпеки, воротазамикаютьсята закріплюються, операториповинні
продезінфікувати, якщокористувалися руками
o Для операцій аквапаркуоцініть закриттяабо видалення практичних інтерактивних функцій всередині ігрових
структур, якщовони не охоплені очищеноюводоюв басейні
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• Встановити, щопартнерські ресторани та кафедотримуютьсязаконів щодоохорони здоров’я,
санітарії, дезінфекціїта гігієни та безпекихарчових продуктів длязахисту гостей, таких як:
o Затвердженідезінфікуючі засоби, щонадаються при вході в гості у формі дезінфікуючого засобу для рук
на основі алкоголю
o З’ясування того факту, щоперсонал ресторану проходитьнавчання та дотримується нормохорони
здоров'я, гігієни та фізичних контактів
o Уникання їжі на фуршетах
o Регулярна очистка апаратів, яких торгаютьсягості
o Створюйтепротоколи води /безалкогольних напоїв, згідно з якими гостямрекомендується
подорожуватиз власними пляшками для наповнення водою в районах, де є безпечна питна вода
o Підвищеннясанітарно-гігієнічних та чистих тадезінфікуючих столів відразу після виходу учасника
o Реалізація фізичної дистанції за допомогоювідстані міжстолами тарозміщенняучасників з відповідним
підкріпленням
o Врахування мінімізації того, щорозміщуєтьсяна гостьових столах, та надання індивідуально
запакованих предметів, якщоце можливо
o Запровадженняпродовольчих протоколів, щостосуються харчових продуктів, щопередаються ззовні
o Перегляд способу оплати для визначення пріоритетності безконтактних та методів передплати

3. Відбудова довіри та впевненості
Оскільки розважальні установи працюють над підвищенням довіри через прозорістьта спілкування з їхніми
гостями, вони повинні:
• Забезпечитичітке, послідовне тасучасне спілкування з клієнтами щодонових протоколівгігієни та
охорони здоров’я через канали організації, як у цифровомувигляді, так і фізично на місці проведення.
Зробіть чіткі вивіски, щобповідомити гостейпро покращеніпротоколиочищення, уникаючи фізичного
контакту та рекомендацій
• Інтегруйте, де це можливо,і виділіть впровадженнятехнологій, щодозволяютьвикористовувати
часові інтервали для мінімізації натовпу
• Поділіться керівництвом длягостей передпоїздкою, якщоце можливо,та, де цеможливо, особисто
при приїзді на розважальніустанови на основі порад органів охорони здоров'я, які можутьвключати
носіння масокдля обличчя чи покриттів, вказівки щодогігієни рук тауникнення фізичного контакту.
Місце проведення такожможеподілитися зразками планів поверху для демонстрації готовності.
Подумайте проте, щобспоживачі визнали вказівки
• Поінформуйтегостей про доступну підтримку, якщовиникнуть запитання чи проблеми. Співробітники,
які контактуютьз гістьми, повинні бути навчені та готові відповідати на запитання, вирішувати
проблеми, такі як виявлення нових випадків, вирішувати ситуації, коли гості не дотримуютьсяправил і
ділитися протоколами дота під час поїздки, щобзаспокоїти гостя. Повідомте гостямпро
відповідальність місця проведення, але такожпро відповідальність гостей
• Місце проведенняповинно створити пункт медичногообслуговування, якщоце можливо,залежновід
розміру тазабезпечити, щобкомандамоглавпоратися з випадкамиCOVID-19
• Популяризуйте додатки длявідстеженняконтактів, якщоцього вимагає місцеве законодавство
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4. Реалізація стимулюючоїполітики

ПОДЯКА

Оскільки розважальні установи працюютьдля відновлення, важливо, щобполітика сприяння здійснювалася на
урядовому рівні. Розважальні установи закликаютьуряди:

Ми б хотіли подякувати всім нашим членам і партнерам, які внесли свій внесок у розробку протоколів, включаю

• Розширити просування за місцем призначенням для підвищення попиту як у країні, так і за кордоном
• Створювати стимули та надавати пряму підтримку для стимулювання подорожей та туризму
• Надавати фінансову допомогу сектору за допомогою грантів та зменшення податків, зборів та
платежів для стимулювання попиту на відновлення
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Всесвітня рада з подорожей і туризму - це глобальний орган управління економічним та соціальним внеском подорожей і туризму.
WTTC (скорочення від Всесвітня Рада з подорожейта туризму) сприяє сталому зростанню секторуподорожейі туризму, співпрацюючи зурядамита
міжнароднимиустановами, щобстворюватиробочі місця, стимулювати експорт тасприяти 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
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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

Переклад українською на замовлення

