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1. Змусити приватнийсекторочолити визначеннянайкращихгалузевихпрактиквміру того, як

Подорожітатуризмпереходятьвідантикризовогоуправління довідновлення.

2. Покласти здоров'я і безпекумандрівників тапрацівників галузі подорожейі туризмувоснову

розробкиглобальнихпротоколів.

1. Забезпечитиузгодженістьшляхомскоординованого, спільного та прозорогопідходу, що

підтримується медичнимидоказамив секторі подорожейі туризму, а такожурядах таорганах

охорониздоров'я.

2. Поділіться узгодженимитапослідовнимипротоколами,які керуютьсярезультатами, є простимита

практичнимидлярізнихмісць призначеннятакраїн.

3. Відновіть довіру тавпевненість у подорожуючихшляхомефективногоспілкування тамаркетингу;

повідомляючи їмпровпровадженіпротоколита існуючі гарантії, які забезпечують їх безпеку.

4. Виступайте за впровадженняполітики, щосприяє підтримці відновлення та зростаннюпопиту в

секторі.

Індустрія прокатуавтомобілів є важливимпостачальникомтранспортнихімобільних послуг, як взвичайний час,
такі під час спалаху COVID-19, длявсіх, хтопотребуєподорожей,а такождлявсіх тих, хтопереміщаєтьсяабонадає
критичні послуги, включаючимедичнихпрацівників, аварійні службита комунальні служби.

Нижчезапропоновані протоколидляіндустрії прокату автомобілів були складені наоснові інформації, отриманої
від провідних компаній з прокатуавтомобілів абобезпосередньо, або з їхпублічних оголошеньпробезпечне,
здоровеі відповідальне відновлення послуг прокату автомобілів длягромадськості. Протоколитакожвраховують
керівні принципиВсесвітньої організації охорониздоров'я (ВООЗ). Мета полягаєв тому,щобзабезпечитинаявність
протоколівдлявсіх відповідних функцій з підвищенимакцентомна здоров'я, безпеку і фізичнедистанціювання,
якихбудутьпотребувати і очікуватимандрівники.

Зверніть увагу, щоці рекомендаціїможутьбути змінені і доповнені вміру надходженнянової інформаціїпровірус.
Ці рекомендаціїзасновані на експлуатаційних характеристикахкожногобізнесу з прокатуавтомобілів, і перед їх
впровадженнямрекомендуєтьсяпроконсультуватися. Рекомендується, щобусядіяльність з прокатуавтомобілів
здійснювалась здотриманняммісцевоготанаціонального законодавстватаостанніхрекомендаційорганізацій
охорони здоров'я, включаючиВООЗ.

Зметоюузгодженняміжгалузями подорожейтатуризмуВсесвітня радазподорожейтатуризму
розділилапротоколиначотиринапрямки, а саме:

1 . Оперативністьтапідготовленістьперсоналу

2. Забезпеченнябезпечногодосвіду

3. Відбудовадовіритавпевненості

4. Реалізація стимулюючоїполітики
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯБЕЗПЕЧНОГОДОСВІДУ1. ОПЕРАТИВНІСТЬТАПІДГОТОВЛЕНІСТЬПЕРСОНАЛУ

• Підприємства зпрокату автомобілів можутьдомогтисяексплуатаційної готовності доповторноговідкриття, маючи:

ПРОКАТАВТОМОБІЛІВ
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Оскільки галузьпрокатуавтомобілів тазакладивідновлюютьсвоюдіяльність, вониповинні гарантувати,що
вониможутьдосягтивисокихпоказників експлуатації у «новому стандарті», і навчитиперсоналдля
підготовкитавиконання оперативнихпланів:

oОтриманувідповідну ліцензію наповторневідкриття, якщоцього вимагаємісцева владаoРозробленийплан
профілактикиCOVID-19, щовключаєзаходи/список завданьщодозапобігання зараженнюта спеціальний
планочищеннятадезінфекціїякдлястійок, кіосків, так і для«оборотних споруд» змісцямидляпаркування,
мийкитаобслуговування.
oНеобхідні навикиперсоналу дляперезавантаження
oВпровадженіпротоколита вказівкищодобезпеки тагігієни персоналу, включаючиперевірки стану здоров’я
дляспівробітників прокату автомобілів, якщоцього вимагаємісцеве законодавство. Якщоцьогонепотрібно,
бізнес з прокатуавтомобілів видає таповідомляє політику перебування вдомудлятих, хто проявляєбудь-які
симптомиабопідвищенутемпературувідповіднодо інструкцій Всесвітньоїорганізації охорониздоров’я
(ВООЗ).
o Координованість змісцевимипартнерамизподорожейта транспорту, а такожзорганамиаеропортута
сторонніми компаніями, такимиякмийкаавтомобілів
oВідображенафізичнавідстань вплануванні офісів і обмеженнячисельності персоналувзагальнихпідсобних
приміщенняхяк вмісцяхрозташування, так і в головнихофісах
o Забезпеченняпротоколів тарекомендаційщодофізичногодистанціювання, децеможливо, позначеннядля
чіткогорозмежуванняпри спілкуванні персоналу з клієнтами, особливо вмісцях, дерегулярно
спостерігаютьсячерги у пікові часи. Плексигласовіщити, закріплені настійках, рекомендуються,якщоце
можливо
oРозглянутоскороченнякількості відкритихваеропортахлічильників длямінімізації кількості точокдотику,
девзаємодіютьклієнти і персонал
o Інтегровані технології, деможливо,дляавтоматизації, такі якбезконтактнаоплата,швидкі послуги, що
дозволяютьклієнтамобійти лічильники, а такожтранзакціїсамообслуговування
oОцінено інновації щодочистоти тадезінфекції зпідтвердженнямвідекспертнихорганів тадержавних
установ, таких якВООЗ, та обмін найкращимипрактиками
oНаданнязасобів індивідуального захисту (ЗІЗ) персоналу, щозвертаєтьсядозамовника, такі якмаскита
рукавички

• Підприємствазпрокатуавтомобілівповинні навчатиперсоналпідготовці тавиконаннюоперативнихпланів
шляхом:

o Створеннята впровадженняписьмових процедур, які повинні бути визнані працівниками, з протоколамита
рекомендаціямищодоперсоналу таоперацій
oПерекваліфікація персоналущодоборотьби з інфекцією, фізичнимдистанціюваннямтапосиленими
гігієнічними заходами, включаючимиттярук, використаннямасоктарукавичок, як рекомендуютьмісцеві
органиохорони здоров'я, або суворіші вимоги, якщоцього вимагаютьпроцедурикомпанії з прокату
автомобілів.
oПоінформованість усіх тренінгів таоновленняостанніхпорадорганівохорониздоров’я та/абоВООЗ.
Постійний моніторингдобробутучленів командиз боку керівництва, заохочуючи їхдо виконаннякерівних
принципів урядутаВООЗ.

Оскільки галузьзпрокатуавтомобілів тазакладипрацюютьнадтим,щобзабезпечитибезпечний
досвіддлясвоїхспівробітників тасвоїхклієнтівзавдяки вдосконаленнюнайкращихпрактикчистотита
гігієни, компанії з прокатуавтомобілівповинні забезпечити:

• Впроваджені процеси, орієнтовані на посилену санітарію, дезінфекціюта методи глибокогоочищення, а також
збільшення частоти їх очищення /дезінфекції

o Вибрані дезінфекційні засоби, рекомендованіорганамиохорони здоров'яoПереглянуті керівництваз
прибираннядлявсіх зон закладу, включаючистійки, столи, комп’ютери, зониреєстраціїтаповернення,
загальні приміщеннята умивальники, з особливимакцентомнависокочастотні точкидотику. Сторонні
предметислід видалятинавсій територіїприміщення
oПереглянуті інструкції дляприбиральноїгрупидля салону автомобіля, з особливимакцентомна
високочастотніточкидотику, такі якклавіші, кермо, рульоваколонка, сидіння, кишенісидінь, ременібезпеки,
дверні ручки, коробкипередач, ящикидлярукавичок, отвори, брелкидляключів, внутрішня сторонадверей,
зониміжсидіннями, панелямиприладів, радіотелефони, центральніконсолі, дзеркалазаднього табокового
обзору, підставкидля чашокта інші поверхні
o Впровадженіконкретні процедурищодотранспортних засобів, які булиорендовані абоповернені
зараженимиклієнтами. Виведіть ці транспортні засобиз автопаркуна період, необхідний національним
урядом, тазробіть повну санітарну обробку
oРекомендованідезінфікуючі засоби, щонадаютьсягостямна санітарних станціях у вигляді спиртовмісного
дезинфікуючогозасобудлярук умірунеобхідності на всій територіїоб'єкта, деє зони з інтенсивнимрухом
транспорту

• Впровадженіклієнтські процеси, включаючиінформаціюпро гостейтафізичнедистанціювання:

o Запровадженоанкетущодооцінки ризикупередприїздом, бажано, електроннимизасобами, якщоцього
вимагаємісцевезаконодавствотавідповідно доположеньGDPR(Загальний регламентщодозахисту даних)
oПроведеноперевірку здоров'я /температуриклієнтів, якщоцьоговимагає законодавство
оРозглянутозведеннядомінімуму кількості людей, якимдозволенообиратитранспортний засіб на групу, а
такожзменшеннякількості людейупункті прокатуавтомобіліводночасно
oРекомендованеносіння маскидляобличчявприміщенніпрокатуавтомобіля
o Розглянутагнучкість у валідаціїводійських посвідченьшляхомвізуальної ідентифікації, а не сканування
водійськихправ
oОбмеженафізичнавзаємодія зперсоналом іможливі чергиприотриманні автомобіля іпри висадці;
розгляньтеможливість переходудоповністюцифровогопроцесу, щовключаєплатежіі збори, а такожзбір
автомобілівнаузбіччі
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4.РЕАЛІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОЇПОЛІТИКИ3. ВІДБУДОВА ДОВІРИ І ВПЕВНЕНОСТІ
ПРОКАТАВТОМОБІЛІВ
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Оскільки галузьпрокатуавтомобілів тазакладипрацюютьнадвідновленням довіризадопомогою
прозоростіта спілкуваннязі своїми гостями, вони повинні гарантувати,щовонимають:

• Чітку, послідовну тарозширенукомунікацію зклієнтамищодонових протоколівбезпекитагігієни
безпеки, а такожвказівки по каналахорганізації, як у цифровомувигляді, такі фізично в установах
прокатуавтомобілів.Співробітники,які стикаються з подорожуючими / безпосередньо контактують з
клієнтами, повиннібутинавченівідповідатиназапитання

• Сприяння онлайн-бронюваннямзадопомогоюособистогобронювання

• Поінформованістьклієнтів прозміни в політиці бронюваннятаскасування, а такожпро закриттяфілій

• Впровадженічіткі вивіски, такі якнаклейкина підлозі, на всьомуоб'єкті прокатуавтомобілів,щоб
допомогтизфізичнимдистанціюванням, керуваннямчергою, атакожінформування клієнтів про
вдосконалені протоколиочищення,фізичне дистанціювання тарекомендації

• Розглянуте«запечатуваннядверей»автомобіляпісля очищенняі паркування наготовій лінії, щоб
запевнити клієнтів, щодоавтомобіляне торкались і не використовувалийогопісляочищення.

• Спільний рекомендованийклієнтський кодексповедінкизклієнтамивідповіднодонаціональних
законодавчихвимогтарекомендаційорганів охорониздоров'я. Сюдивходитьносіння масокдля
обличчя в приміщенніпрокатуавтомобіля, вказівкищодогігієни рук тафізичної дистанції

• Розглянутопродовженняпрограмлояльності, такихяк балиі статус, щенаодинрік, а також
переглянуті і повідомлені нові умови і положення, такі якплатаза скасуваннябронювання, зміна
тривалості оренди, транскордоннаорендаі зміни вмісцяхотримання/повернення, середіншого

Оскільки галузь прокатуавтомобілів та закладипрацюютьнадвідновленням, важливо,щобполітика,що
надаєможливості, здійснюваласянаурядовомурівні. Готельна індустрія тазакладизакликаютьуряди:

• Співпрацюватиз промисловістюта іншимиурядами, оскільки розробляютьсянові правила поїздокз
перетинаннямкордону• Надаватифінансову допомогусекторудлястимулюванняпопиту зарахунок
зменшенняподатків, зборів таплатіжів. Подумайтепроте, щобаеропортивідмовились від
мінімальноїщорічноїгарантії, сплаченоїкомпаніями зпрокатуавтомобілів у разі падіннядоходів

• Створюватистимули танадаватипрямупідтримкудляпідвищенняпопиту наподорожі, а також
пропонуватиподатковіпільги

• Розширюватипросуваннямісцяпризначеннядляпідвищенняпопиту якна національному, такі на
міжнародномурівні, в томучислі автомобілів напрокатякбезпечногозасобуподорожі
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СТРАТЕГИЧНІ ПАРТНЕРИ

Всесвітнярадазподорожейі туризму-цеглобальний органуправління економічним тасоціальним внескомподорожейі туризму.

WTTC (скорочення від Всесвітня Рада з подорожейта туризму) сприяє сталомузростаннюсекторуподорожейі туризму, співпрацюючи з
урядамитаміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочімісця, стимулюватиекспортта сприятипроцвітаню. ЧленамиРади є голови,
президентитакерівникипровіднихсвітових приватнихтуристичнихкомпаній.

Спільно зOxford Economics (Оксфордськийінститут економічноїполітики)WTTC щорічнопроводитьдослідження, які показують,щотуризм
і подорожіє однимз найбільшихсекторіву світі, який підтримав330мільйонів робочихмісць і створив10,3%світового ВВП в 2019 році.
Всебічні звіти кількісно оцінюють, порівнюютьі прогнозуютьекономічний впливподорожейі туризму на185 економікпо всьомусвіту. На
додатокдоокремихінформаційних бюлетенівдлякраїнта більшповнихзвітів про країну,WTTC випускає світовий звіт, в якомувисвітлює
глобальні тенденції таще25 звітів, щозосереджуютьсянарегіонах, субрегіонах та економіко-географічнихгрупах. Щобзавантажитизвіти або
дані, будь ласка,відвідайтесайтwww.wttc.org
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