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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 переходять від антикризового управління до відновлення.

ВСТУП

Нижчезапропоновані протоколи короткостроковоїоренди були складені на основі матеріалів провідних компаній та
асоціацій у сфері короткостроковоїоренди, багато з яких співпрацюють з надійними експертамив галузі охорони
здоров'я та урядами для підтримки безпечного, здоровогота відповідального повторного відкриттяцього типу
житладля громадськості. Мета цих протоколівполягає в тому, щобпросувати послідовні стандарти у всіх відповідних
функціях з підвищеноюувагою доздоров'я, безпеки та фізичної дистанції відповідно до того, щомандрівники
потребуютьі очікують.
Зверніть увагу, щоці рекомендаціїможутьбути змінені і можутьбути посилені в залежностівід розвитку
епідеміологічноїситуації і скасовані, як тільки зникне ризик поширеннявірусу. Ця інформаціязаснована на
експлуатаційних характеристиках кожногооб’єкту короткостроковоїоренди, і перед їївпровадженням
рекомендується провестиконсультацію. Рекомендується, щобвсі практики короткостроковоїоренди відповідали
останнім рекомендаціяммісцевих, національних, регіональних та/абоглобальних організацій громадськоїохорони
здоров'я, включаючиВсесвітню організацію охорониздоров'я (ВООЗ).

2. Покласти здоров'я і безпеку мандрівників тапрацівників галузі подорожейі туризму в основу
розробки глобальних протоколів.

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

Важливовідзначити, щовиділені заходи засновані на більш високих контекстахризику, коли стійка триваюча
передачаінфекції очевидна. Таким чином, Короткостроковаорендаповинна змінювати заходи, засновані на
застосованих місцевих, національних та/абоглобальних керівних вказівкахі законодавстві в галузі охорони здоров'я.
Заходи повинні бути обмежені в часі і регулярно переглядатисяі контролюватисяна основі даних громадської
охорони здоров'я. Крім того, коли з'являться більш ефективнізаходи, вони повинні бути реалізовані при першій же
можливості, а неіснуючі заходи повинні бути усунені. Зокрема, якщоіснує кілька заходів, які можутьзахистити
здоров'я гостей і працівників, то слід віддати перевагу найменшзатратнимз них, особливо длямалогоі
середньогобізнесу.
Запропоновані протоколи короткостроковоїоренди призначені для того, щоб діяти для операторів короткострокової
оренди, а не для платформи, враховуючи, щороль платформполягає в полегшенні транзакцій міжоператорамиі
гостями. Проте платформиповинні підвищувати обізнаність про протоколи. Для забезпечення узгодженості нижче
були визначені наступні ключові терміни:
* Короткостроковаоренда: повністю мебльоване житловеприміщення, допоміжнежитловеприміщення, таке як
квартира над гаражемабо квартирав цокольному поверсі, або будь-яке інше приміщення, щонадається в оренду
гостямина максимальний термін, визначений національним і місцевим законодавством.
* Операторкороткостроковоїоренди: єдиний власник майна, МСП або керуючакомпанія, яка є власником
короткостроковоїоренди, будь то в якості власника, орендаря, іпотечного кредитуу володінні, ліцензіата, довірчого
керуючогоу володінні, довірчого керуючогов банкрутстві, одержувача, виконавця або в будь-якій інший якості
* Платформакороткостроковоїоренди: посередницька послуга, призначена дляз'єднання за винагороду
потенційних гостей з професійними або непрофесійними господарями, щопропонують короткостроковіпослуги
розміщення
З метою узгодження між галузями подорожей та туризму Всесвітня рада з подорожей та 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. ОПЕРАТИВНІСТЬТА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬПЕРСОНАЛУ
Оскільки підприємства з короткостроковоїоренди або оператори з короткострокової оренди перезавантажують свою
діяльність, вони повинні оптимізувати якість експлуатаціїта доставкупослуг. Такожє ключова рольу навчанні та
взаємодії з громадою операторів з короткостроковоїоренди для підготовки та виконання оперативних планів. Більше
того, у багатьох короткострокових орендах можене бути спеціалістів /службовців, або вони можуть передавати
аутсорсингдо професійних постачальників послуг з прибирання, хоча важливо визначити пріоритетність безпеки
відповідно до наведених нижче вказівок:
• Оператори короткострокової оренди можуть досягти операційної готовності до повторного відкриття, шляхом:
o Використання плану профілактикиCOVID-19, щовключає заходи /список завдань щодопрофілактикиінфекцій та
спеціальний план очищення тадезінфекції
o Впровадженняпротоколів та вказівок щодобезпеки та гігієни персоналу, включаючиперевірки стану здоров’я для
короткостроковихнайманих працівників, якщоцього вимагає місцеве законодавство
o Сформульованоїполітики перебування на дому дляперсоналу, щопроявляє будь-які симптоми або підвищену
температуру, відповідно до вказівок органів охорони здоров'я та /або Світовоїорганізації охорони здоров'я (ВООЗ)
o Визначення та усвідомлення найкращих практик щодочистоти та дезінфекції, які були затвердженіекспертами,
органами охорони здоров'я та державнимиустановами
o Інтегрованих технологій для автоматизації, такі як безконтактні точки дотику, реєстрація та оплата, де це можливо.
Якщобезконтактна оплата неможлива, подумайте про використання рукавичок та санітайзерів для рук
• Операторикороткостроковоїоренди повинні навчити своїхспівробітників готуватись та виконувати оперативні плани,
що мають:
o Розроблені прості в дотриманні інструкції для короткострокових операторів оренди, яких слід
дотримуватися у відповідних питаннях з охорони здоров’я та гігієни
о Забезпечення своїх співробітників інструментами та інформацією, необхідними для інфекційного
контролю, фізичного контакту, відповідного одягу і посилених гігієнічних заходів, використання масок і
рукавичок, як це рекомендовано місцевими органами охорони здоров'я
o Вся освіта повинна бути проінформована за допомогою останніх порад від експертів, органів
охорони здоров'я та / або ВООЗ
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2. Забезпеченнябезпечногодосвіду

Оскільки оператори короткострокової оренди працюють над тим, щоб забезпечити безпечний досвід для
своїх гостей завдяки покращенню чистоти та гігієнічних найкращих практик, вони повинні:

• Прийняті процеси, орієнтовані на покращенняпрактики санітарії, дезінфекції та глибокогоочищення, а такожзбільшення
частоти їх очищення /дезінфекції:
o Вибрати дезінфекційні засоби, рекомендованіорганамиохорони здоров'я
o Надати переглянуте керівництво з прибирання з особливим акцентом на високочастотні точки дотику в межах
готелю, включаючиспальні, загальні приміщення, умивальники такухні, включаючистолові приборита
санітарно-гігієнічний посуд, де це можливо.Підвищуйте частоту очищення, якщопотрібно.
o Видалити сторонні предмети, такі як вази та артефакти
o Надати гостямможливостівідмовитися від послуги з прибирання приміщень під час їх перебування;
o Надати гостям рекомендованихправил з дотриманняфізичної дистанції, у тому числі в ліфтах, якщоце доречно, за
допомогоювивісок
o Рекомендуватизатвердженідезінфікуючі засоби, щонадаються гостямна санітарних станціях на основі алкоголю
або соляноїкислоти для води, дезінфікуючого засобу при вході на об’єкт короткостроковоїоренди
o Заохочувати рутинне та правильне миття рук, по можливості надаючипаперові рушники
o Заохочувативикористання засобів індивідуального захисту, таких як одноразовірукавички, фартухи, халатичи
покриття для обличчя для персоналу
• Реалізовані гостьові процеси, що стосуються обміну інформацією та фізичного дистанціювання:
o Передприїздомгості мають подати деклараціюздоров'я, де це потрібно
o Обмеженафізична взаємодія при наданні гостям ключів, в ідеалі безконтактним способом, пропонуючи
самореєстрацію та виїзд. Працевлаштування онлайн або безконтактна оплата, якщо це можливо
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3. Відбудова довіри та впевненості

4.Реалізація стимулюючої політики

Оскільки платформи короткостроковоїоренди та їх оператори працюють над підвищенням довіри та
надійності за допомогоюпрозоростіта спілкування зі своєю громадоюта гостями, операториповинні:
• Забезпечуватичітке, послідовне тасучасне спілкування гостей щодонових протоколівохорони здоров’я та гігієни
через канали організації, в цифровомувигляді передбронюваннямта на місці. Дотримуйтесь чітких вивісок або
електронних повідомлень, щобінформувати гостей про покращеніпротоколи очищення, уникаючи фізичного
контакту та рекомендацій
• Поділіться рекомендаціямидля громади/гостей передпоїздкою, якщоце можливо, і особисто при приїзді на
короткостроковуоренду на основі порад органів охорони здоров’я, які можутьвключатиносіння масок для
обличчя, гігієну миттярук тафізичне дистанціювання
• Поінформуйтегостей продоступну підтримку, якщовиникнуть запитання чи проблеми. Операториповинні бути
проінформовані таготові відповідати на питання та ділитися протоколамидо тапід час перебування, щоб
заспокоїти гостей, а такожбудь-якими конкретними місцевими правилами, які можутьвплинути на перебування
гостя, перенаправляючигостя на місцеві ресурси. Повідомте гостямпро відповідальність оператора, алетакож
відповідальність гостей

Оскільки економіка туризму працює на відновлення, важливо, щоб уряди працювали в тандемі з галуззю, щоб
заохочувати подорожіта забезпечуватифінансове здоров'я всіх осель, включаючи операторів короткострокової
оренди. Будь то одиночні операторивласності та хостингдля малогота великогобізнесу з управління майном, вся
галузь має свою роль:
• Спільна робота над розробкоюнових правил для подорожейз перетинанням кордону
• Впровадженняпослідовних, орієнтованих на кінцевий результат, простих, пропорційних і практичних
протоколів в рамках різних бізнес-моделей в рамках індустрії короткостроковоїоренди в різних країнах і
регіонах для полегшенняприйняття і забезпечення того, щобіндустрія короткостроковоїоренди могла
продовжувативносити свій внесок в інклюзивне і стійке економічне зростання.
• Надання фінансового полегшеннясектору за рахунок зменшенняподатків, зборів та сплат для стимулювання
попиту
• Створення стимулів та надання прямоїпідтримки для збільшення строку перебування в короткостроковій
оренді, а такожпропонування податкових пільг
• Розширенняпросування місця призначення для підвищення попиту як у країні, так і за кордоном
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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 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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