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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 переходять від антикризового управління до відновлення.
2. Покласти здоров'я і безпеку мандрівників та працівників галузі подорожейі туризму в основу
розробки глобальних протоколів.

ПІДХІД
1. Забезпечити узгодженістьшляхомскоординованого, спільного та прозорогопідходу, що
підтримується медичними доказами в секторі подорожейі туризму, а такожурядах та органах
охорони здоров'я.
2. Поділіться узгодженимита послідовними протоколами, які керуютьсярезультатами, є простимита
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

Індустрія прокату автомобілів є важливимпостачальником транспортнихі мобільних послуг, як в звичайний час,
так і під час спалаху COVID-19, для всіх, хто потребує подорожей,а такождля всіх тих, хто переміщаєтьсяабо надає
критичні послуги, включаючимедичних працівників, аварійні служби та комунальні служби.
Нижчезапропоновані протоколи для індустрії прокату автомобілів були складені на основі інформації, отриманої
від провідних компаній з прокату автомобілів або безпосередньо, або з їхпублічних оголошеньпро безпечне,
здоровеі відповідальне відновлення послуг прокату автомобілів длягромадськості. Протоколи такожвраховують
керівні принципи Всесвітньої організації охорониздоров'я (ВООЗ). Мета полягаєв тому, щобзабезпечити наявність
протоколів для всіх відповідних функцій з підвищенимакцентомна здоров'я, безпеку і фізичне дистанціювання,
яких будуть потребувати і очікувати мандрівники.
Зверніть увагу, щоці рекомендаціїможутьбути змінені і доповнені в міру надходженнянової інформації про вірус.
Ці рекомендаціїзасновані на експлуатаційних характеристикахкожногобізнесу з прокату автомобілів, і перед їх
впровадженнямрекомендується проконсультуватися. Рекомендується, щобуся діяльність з прокату автомобілів
здійснювалась з дотриманняммісцевого та національного законодавствата останніх рекомендацій організацій
охорони здоров'я, включаючиВООЗ.
З метою узгодження між галузями подорожей та туризму Всесвітня рада з подорожей та туризму
розділила протоколина чотири напрямки, а саме:
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1.

Оперативність та підготовленість персоналу

2.

Забезпеченнябезпечногодосвіду

3.

Відбудова довіри та впевненості

4.

Реалізація стимулюючої політики
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1. ОПЕРАТИВНІСТЬТА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
Оскільки галузь прокату автомобілів та заклади відновлюють свою діяльність, вони повинні гарантувати, що
вони можуть досягтивисоких показників експлуатації у «новому стандарті», і навчити персонал для
підготовки тавиконання оперативних планів:
• Підприємства з прокату автомобілів можуть домогтисяексплуатаційної готовності до повторного відкриття, маючи:
o Отриману відповідну ліцензію на повторне відкриття, якщоцього вимагає місцева владаoРозроблений план
профілактики COVID-19, щовключає заходи /список завдань щодозапобігання зараженнюта спеціальний
план очищеннята дезінфекціїяк длястійок, кіосків, так і для«оборотних споруд» з місцями дляпаркування,
мийки та обслуговування.
o Необхідні навики персоналу для перезавантаження
o Впровадженіпротоколи та вказівки щодобезпеки та гігієни персоналу, включаючиперевірки стану здоров’я
для співробітників прокату автомобілів, якщоцього вимагає місцеве законодавство. Якщоцього не потрібно,
бізнес з прокату автомобілів видає та повідомляє політику перебування вдомудля тих, хто проявляєбудь-які
симптоми абопідвищену температурувідповідно до інструкцій Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ).
o Координованість з місцевими партнерами з подорожейта транспорту, а такожз органами аеропортута
сторонніми компаніями, такими як мийкаавтомобілів
o Відображенафізична відстань в плануванні офісів і обмеженнячисельності персоналу в загальних підсобних
приміщеннях як в місцях розташування, так і в головних офісах
o Забезпечення протоколів та рекомендацій щодофізичного дистанціювання, де це можливо, позначення для
чіткого розмежуванняпри спілкуванні персоналу з клієнтами, особливо в місцях, де регулярно
спостерігаютьсячерги у пікові часи. Плексигласові щити, закріплені на стійках, рекомендуються,якщоце
можливо
o Розглянуто скороченнякількості відкритих в аеропортахлічильників для мінімізації кількості точок дотику,
де взаємодіютьклієнти і персонал
o Інтегровані технології, де можливо,для автоматизації, такі як безконтактнаоплата, швидкі послуги, що
дозволяютьклієнтам обійти лічильники, а такожтранзакції самообслуговування
o Оцінено інновації щодочистоти та дезінфекції з підтвердженням від експертних органів та державних
установ, таких якВООЗ, та обмін найкращимипрактиками
o Наданнязасобів індивідуального захисту (ЗІЗ) персоналу, щозвертаєтьсядо замовника, такі як маскита
рукавички
• Підприємства з прокатуавтомобілів повинні навчати персонал підготовці та виконанню оперативнихпланів
шляхом:
o Створеннята впровадженняписьмових процедур, які повинні бути визнані працівниками, з протоколамита
рекомендаціями щодоперсоналу та операцій
o Перекваліфікація персоналу щодоборотьби з інфекцією, фізичним дистанціюванням та посиленими
гігієнічними заходами, включаючимиттярук, використання масокта рукавичок, як рекомендуютьмісцеві
органи охорони здоров'я, або суворіші вимоги, якщоцього вимагаютьпроцедури компанії з прокату
автомобілів.
o Поінформованість усіх тренінгів та оновлення останніх порад органів охорони здоров’я та /або ВООЗ.
Постійний моніторинг добробутучленів команди з боку керівництва, заохочуючи їхдо виконання керівних
принципів уряду та ВООЗ.
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯБЕЗПЕЧНОГОДОСВІДУ

Оскільки галузь з прокату автомобілів та заклади працюють над тим, щоб забезпечитибезпечний
досвід для своїх співробітників та своїх клієнтів завдяки вдосконаленню найкращих практик чистоти та
гігієни, компанії з прокатуавтомобілів повинні забезпечити:
• Впроваджені процеси, орієнтовані на посилену санітарію, дезінфекцію та методи глибокого очищення, а також
збільшення частоти їх очищення / дезінфекції
o Вибрані дезінфекційні засоби, рекомендованіорганамиохорони здоров'яo Переглянуті керівництваз
прибирання длявсіх зон закладу, включаючистійки, столи, комп’ютери, зони реєстрації та повернення,
загальні приміщення та умивальники, з особливим акцентомна високочастотні точки дотику. Сторонні
предметислід видаляти на всій території приміщення
o Переглянуті інструкції для прибиральної групи для салону автомобіля, з особливим акцентомна
високочастотніточки дотику, такі як клавіші, кермо, рульова колонка, сидіння, кишені сидінь, ремені безпеки,
дверні ручки, коробки передач, ящикидля рукавичок, отвори, брелки дляключів, внутрішня сторонадверей,
зони міжсидіннями, панелями приладів, радіотелефони, центральні консолі, дзеркалазаднього табокового
обзору, підставки для чашокта інші поверхні
o Впровадженіконкретні процедури щодотранспортних засобів, які були орендовані або повернені
зараженимиклієнтами. Виведіть ці транспортні засоби з автопаркуна період, необхідний національним
урядом, та зробіть повну санітарну обробку
o Рекомендованідезінфікуючі засоби, щонадаються гостямна санітарних станціях у вигляді спиртовмісного
дезинфікуючогозасобу длярук у міру необхідності на всій територіїоб'єкта, де є зони з інтенсивним рухом
транспорту
• Впровадженіклієнтські процеси, включаючиінформаціюпро гостейта фізичне дистанціювання:
o Запровадженоанкету щодооцінки ризику перед приїздом, бажано, електронними засобами, якщоцього
вимагає місцеве законодавство та відповідно до положень GDPR (Загальний регламентщодозахисту даних)
o Проведено перевірку здоров'я /температуриклієнтів, якщоцього вимагає законодавство
о Розглянутозведення домінімуму кількості людей, яким дозволенообирати транспортний засіб на групу, а
такожзменшення кількості людей у пункті прокату автомобілів одночасно
o Рекомендованеносіння маски для обличчя в приміщенні прокату автомобіля
o Розглянутагнучкість у валідації водійських посвідчень шляхомвізуальної ідентифікації, а не сканування
водійських прав
o Обмеженафізична взаємодія з персоналом і можливі черги при отриманні автомобіля і при висадці;
розгляньте можливість переходудо повністю цифровогопроцесу, щовключає платежіі збори, а такожзбір
автомобілів на узбіччі
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3. ВІДБУДОВА ДОВІРИ І ВПЕВНЕНОСТІ
Оскільки галузь прокату автомобілів та заклади працюють над відновленням довіри за допомогою
прозоростіта спілкування зі своїми гостями, вони повинні гарантувати, щовони мають:

• Чітку, послідовну та розширенукомунікацію з клієнтами щодонових протоколівбезпеки та гігієни
безпеки, а такожвказівки по каналахорганізації, як у цифровомувигляді, так і фізично в установах
прокатуавтомобілів.Співробітники,які стикаються з подорожуючими / безпосередньо контактують з
клієнтами, повинні бути навчені відповідатина запитання

4.РЕАЛІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ
Оскільки галузь прокату автомобілів та закладипрацюють над відновленням, важливо, щоб політика, що
надає можливості, здійснювалася на урядовому рівні. Готельна індустрія тазаклади закликаютьуряди:

• Співпрацювати з промисловістю та іншими урядами, оскільки розробляютьсянові правила поїздокз
перетинанням кордону• Надавати фінансову допомогусектору для стимулювання попиту за рахунок
зменшенняподатків, зборів та платіжів. Подумайте про те, щобаеропортивідмовились від
мінімальної щорічноїгарантії, сплаченої компаніями з прокатуавтомобілів у разі падіння доходів

• Сприяння онлайн-бронюваннямза допомогоюособистого бронювання
• Поінформованість клієнтів про зміни в політиці бронювання та скасування, а такожпро закриттяфілій

• Створюватистимули та надаватипряму підтримку дляпідвищення попиту на подорожі, а також
пропонувати податковіпільги

• Впровадженічіткі вивіски, такі якнаклейки на підлозі, на всьому об'єкті прокатуавтомобілів, щоб
допомогтиз фізичним дистанціюванням, керуванням чергою, а такожінформування клієнтів про
вдосконалені протоколи очищення, фізичне дистанціювання та рекомендації

• Розширюватипросування місця призначення дляпідвищення попиту як на національному, так і на
міжнародномурівні, в тому числі автомобілів на прокат як безпечного засобу подорожі

• Розглянуте «запечатування дверей» автомобіляпісля очищенняі паркування на готовій лінії, щоб
запевнити клієнтів, щодо автомобіляне торкались і не використовували його після очищення.
• Спільний рекомендованийклієнтський кодексповедінки з клієнтами відповідно до національних
законодавчих вимог та рекомендацій органів охорони здоров'я. Сюди входить носіння масок для
обличчя в приміщенні прокату автомобіля, вказівки щодогігієни рук тафізичної дистанції
• Розглянуто продовженняпрограмлояльності, таких як бали і статус, щена один рік, а також
переглянуті і повідомлені нові умови і положення, такі якплатаза скасування бронювання, зміна
тривалості оренди, транскордонна орендаі зміни в місцях отримання/повернення, серед іншого
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Всесвітня рада з подорожейі туризму - це глобальний орган управління економічним та соціальним внеском подорожейі туризму.
WTTC (скорочення від Всесвітня Рада з подорожейта туризму) сприяє сталомузростанню секторуподорожейі туризму, співпрацюючи з
урядами та міжнароднимиустановами, щобстворюватиробочі місця, стимулювати експортта сприяти 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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Ви неможетезастосовувати юридичні умови чи технологічні заходи, які юридичнообмежують інших робити щось, щодозволяє ця ліцензія
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