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ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯТА ПІДХІД ДОСЕКТОРУ
ПОДОРОЖЕЙІ ТУРИЗМУ

1. Змусити приватний сектор очолити визначення найкращихгалузевихпрактик в міру того, як

Подорожі та туризм переходятьвід антикризового управління до відновлення.

2. Покласти здоров'я і безпеку мандрівників та працівників галузі подорожей і туризму в основу

розробки глобальних протоколів.

1. Забезпечти узгодженістьшляхомскоординованого, спільного та прозорого підходу,що

підтримується медичними доказами в секторі подорожей і туризму, а такожурядах таорганах

охорони здоров'я..

2. Поділіться узгодженимита послідовними протоколами, які керуються результатами, є простими та

практичними длярізних місць призначення та країн.

3. Відновіть довіру та впевненість у подорожуючих шляхомефективного спілкування та маркетингу;

повідомляючи їмпро впроваджені протоколи та існуючі гарантії, які забезпечують їх безпеку.

4. Виступайте за впровадженняполітики, що сприяє підтримці відновлення та зростанню попиту в

секторі.

Нижчезапропоновані протоколищодоавіації були складені наоснові розумінь тарамок, розроблених
International Air TransportAssociation (IATA) (Міжнароднаасоціація повітряноготранспорту)навколобезпечного,
здоровогота відповідального відкриттяаеросполучень по всьому світі. Мета полягаєв тому,щобзабезпечити
існування протоколів і протоколівдлявсіхвідповідних функційз посиленнямувагидорекомендаційщодоохорони
здоров’я, безпеки тафізичногодістанцюювання, яких потребуютьта очікуютьмандрівники. Якфасилітатор
подорожейповсьому світу, авіаційна промисловість буденевпиннопрацюватинад тим,щобзабезпечити
безпечний досвідподорожейі ефективнодонестивимогидопоїздкизперетинаннямкордонувідповідно до
державноїполітики.

Зверніть увагу, щоці рекомендаціїможутьбути змінені і доповнені вміру надходженнянової інформаціїпровірус.
Ці рекомендаціїґрунтуютьсянаексплуатаційних характеристикахкожноїавіакомпанії тарекомендується
проводитиконсультації перед їхвпровадженням.Рекомендується, щобусі практикиавіакомпаній відповідали
місцевомутанаціональному законодавствутаостаннімрекомендаціямгромадськихорганізаційохорониздоров'я,
включаючиВООЗ.

Важливозазначити, щовиділені заходи, ґрунтуютьсяна сітуаціях з умовамивисокогоризику татранспортних
пересадочнихвузлах, детривалапередачаінфекції є очевиднимявищем. Такимчином, буде необхідність зиінити
протоколи, оскільки вониможутьне знадобитисянамаршрутахіз низькимрівнемризику. Заходиповинні бути
обмеженів часі і регулярнопереглядатисяі контролюватися. По суті, це будемативирішальне значеннядля
скороченнязаходів, при зменшенніризику. Більш того, колиз'являться більшефективні, придатніі меншруйнівні з
науковоїточки зорузаходи, вониповинні бутиреалізовані припершійжеможливості, а скасовані -видалені.

Для того, щоб сектор подорожей та туризму оговтався від кризи COVID-19, мандрівники мають бути
впевнені у безпеці подорожей. У цьому контексті важливо, щоб мандрівники у чіткий та простій формі
були поінформовані про нові протоколи, впроваджені в рамках їх власного досвіду подорожей, щоб
забезпечити їхню безпеку.

Протоколи розробляються на основі підходу, орієнтованого на ризик, для забезпечення безпеки

пасажирів і включатимуть, якщо це необхідно:

1. Оцінка здоров'я та обстеження в аеропорту
2. Посилення санітарно-гігієнічних заходів на борту літака, включаючи зони реєстрації та посадки

3. Наявність засобів для дезінфекції рук, для використання пасажирами та екіпажем

4. Обмежена фізична взаємодія в усіх точках дотику відповідно до сучасних вимог та практичних дій

5. Вивіска, маркування підлоги та оголошення для заохочення дистанції
6. Обов'язкове використання масок для обличчя мандрівниками та членами екіпажу протягом усього

польоту до тих пір, поки це потрібно відповідно до підходу, заснованого на ризику
7. Мінімальний контакт з персоналом аеропорту, за допомогою використання безконтактних засобів,

таких як самореєстрація, паспортний контроль і інше
8. Підготовлений персонал, який безпосередньо спілкується з подорожуючими / персонал для

обслуговування клієнтів для відповіді на запитання
9. Стандартизовані протоколи від урядів для реєстрації та підтвердження стану здоров'я пасажирів

ЗметоюузгодженняміжгалузямиподорожейтатуризмуВсесітня радазподорожейтатуризмурозділила протоколина

чотиринапрямки, а саме:

1. Оперативністьтапідготовленістьперсоналу

2. Забезпеченнябезпечногодосвіду

3. Відбудовадовіритавпевненості

4. Реалізація стимулюючоїполітики

Переклад українською на замовлення Переклад українською на замовлення



2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ДОСВІДУ

• Впроваджені заходи щодо забезпечення безпеки та безпеки пасажирів на борту літака:
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1. ОПЕРАТИВНІСТЬТАПІДГОТОВЛЕНІСТЬ
ПЕРСОНАЛУ

Оскількиавіаційна галузьвідновлююєсвоюдіяльність, вонаповинна гарантувати,щовонаможедосягти
виробничоїефективностів «новому стандарті», і навчилаперсоналдляпідготовкитавиконанняоперативних
планів:

• Авіакомпанії можутьдосягтиексплуатаційної готовностідляповторноговідкриттяшляхом:

oОтримані відповідні ліцензії на повторневідкриття, якщоцього вимагаємісцева влада, враховуючи, щоможе
існувати окремасистемадляекіпажу,щостосується обмеженьна кордоні. Необхіднорозробити
загальновизнанеполегшеннящодоліцензійних сертифікатів тарейтингудлявсьоголіцензованогоперсоналуo
Розробленопландій /контрольний список заходівщодоборотьби з інфекцієюCOVID-19, включаючи
спеціальний планочищеннятадезінфекції, якийнадаєтьсяспільним зорганамивлади, деценеобхідно
o Забезпеченагнучкість у практиці розподілуслотів (час, виділений в аеропортудлярейсу авіакомпанії)
відповіднодопопиту
o Забезпечені графікироботи, а такожнеобхідні сертифікатита придатністьдоексплуатаціїпри відновленні
операцій
oПідтвердженіаеропортипартнерівмаютьвстановленіпротоколизі схожимипринципами.
oНалагодженіз партнерамиланцюгипоставок, такимиякпідприємства громадського харчування
oВпровадженівказівкищодобезпеки тагігієни персоналу, включаючиперевірки стану здоров'я персоналу
авіакомпаній, якщоцього вимагаємісцевезаконодавство. Якщоцьогонепотрібно, аерокомпаніївидаютьта
повідомляютьполітику перебуваннявдомадля тих, хтомаєбудь-які симптомиабопідвищену температуру
відповіднодовказівокВсесвітньоїорганізації охорониздоров'я (ВООЗ).

o Впровадженаполітика та керівні принципи дляпідтримкибезпеки завдякивзаємодії, такоїяк посилений
контрользаобмеженнямищодозаповнюваності взонахпосадки і скупчення людейвлітаках
o Запитати,щобключові зацікавлені сторони, такі як аеропорти, громадськіорганізації харчування та
транспортні партнери, впровадилипротоколиз подібнимипринципами
oРозглянутийприскоренийпереглядіснуючих абовпровадженнянових технологійдляавтоматизації, таких як
безконтактні точкидотику таоплати, а такожприскореннявпровадженнябіометричнихданих, децеможливо.
Розгляньтепроцесипідтримки, які допомагаютьзменшититочкидотикупасажирів, такі як самореєстраційні
стійки та сдачабагажу, багажні бірки, якіможнароздрукувати вдома, обробкапоза аеропортом, більшшироке
використанняелектроннихвихлдів напосадку з застосуваннямбіометрикита виходів напосадку, які можуть
считуватипосадкові талони
o Заснованийнаризикупідхід в тому, щостосуєтьсяфізичногодистанціювання , яке чіткодоводитьсядо
відомамандрівників і персоналу. Оцінені нововведеннящодочистоти тадезінфекціїз підтвердженням
експертнихорганів тадержавнихустанов, таких якВООЗ, таобміну найкращимипрактиками
oНаданозасоби індивідуального захисту (ЗІЗ) дляперсоналу, наприклад,маскитарукавички
oДержавинестимутьфінансовувідповідальність завсі нові заходищодоохорониздоров'я тапов'язані зцим
витрати
oРозроблені тавпровадженірекомендаціїщодобезпекихарчових продуктів наборту

• Авіакомпанії повинні навчати персонал підготовці та виконання оперативних планів шляхом:

oСтворенятавпровадженяінструкції щодоперсоналутаопераційo Забезпечення персоналу інструментами
та інформацією, необхідноющодоконтролюза інфекціями, фізичногодистанціювання та посилених
гігієнічних заходів, включаючимиттярук, використаннямасоктарукавичок, як рекомендуютьмісцеві органи
охорони здоров’я, або суворіші вимоги, якщоцього вимагаєпроцедураавіакомпанії
oЗамінивсього навчальногоматеріалувідповідно доостанніх порадорганівохорониздоров'я та/абоВООЗ
oЗапитудоключовихзацікавлених сторін, таких якаеропорти, підприємства громадьскогохарчування та
транспортні партнери, щодовпровадженнянимипротоколів з подібнимипринципами
oПостійногомоніторингу добробуту членів командиз боку керівництва, заохочуючи їхдотримуватися
рекомендаційурядутаВООЗ
oРозглядупрограмипідтримкиперсоналу, які допомагаютьвпоратися зі стресом

Оскількиавіаційна галузь таавіакомпанії працюютьнадтим,щобзабезпечитибезпечний танадійнийдосвід
длясвогоекіпажутасвоїх гостейшляхомпослідовнихпроцесів тапроцедур, вониповинні забезпечити:

• Впроваджені процеси, орієнтовані на посилену санітарію, дезінфекцію та методи глибокого
очищення, а також збільшення частоти їх очищення / дезінфекції

o Вибрані дезінфекційні засоби, затвердженіорганамиохорони здоров'я
oПереглянуті вказівкищодобригадиприбирання в усіх районах літака, включаючиумивальні кімнати, а
такожзони реєстрації тапосадкизособливим фокусомнависокочастотні точкидотику
o Затвердженідезінфікуючі засоби, щонадаютьсяна санітарних станціях мандрівникамдлядезінфекції
рук наоснові алкоголю, залежновідобластейпідвищеногоруху, включаючизониреєстрації тапосадки.
Наданідляпридбаннядодатковііндивідуальні дезінфікуючі засобидлямандрівників

• Впровадженізаходищодообстеженнястану здоров’я, якщоцедоручено тапідкріплено медичнимидоказами,
включаючиінформаціюпромандрівників тафізичнедистанціювання, мінімізуючи прицьомуперебоївроботі
авіакомпаній тааеропортів:

oМандрівники маютьперейтипередвід’їздомдоурядовогоелектронногопорталущодооцінки
ризикупередприїздомта /абодекларації, де урядинадають загальновиробничий стандарт, за
допомогоюякогомандрівникинадаютьдані, на основі яких вониможутьзійти наборт літака. Цим
слід скористатисяурядовиморганізаціямдлянадання результатів безпосередньомандрівникам. Такі
заходи повинні бути взаємно визнані урядами, щоб уникати затримок із прибуттям.

о Використовувати глобальні стандартирекомендованіурядамидлявідстеженняконтактів, в ідеалі в
електронномувигляді
oЯкщоперевіркав'їзду-виїзду обов'язкова, то вонаповиннапроводитисяурядамивненав'язливій,
прохіднійформі, наприклад, черезінфрачервоні сканеривсього тіла, ручні інфрачервоні термометриі
вушні пістолети-термометри.Вонамаєбути здійснена абона в'їзді до будівлі терміналу, або перед
пунктомпропуску безпеки, і після прибуттявмитні залиабонамісцях зборубагажу. Необхідний
такожспільний підхід міждержавами.Дляпольотних екіпажів, які підпадають піддіюпротоколів
охорони здоров'я татехніки безпеки, які регулюютьсякраїноюпоходження, вониповинні бути
звільнені відперевіркистану здоров'я абовимогкарантинупісляприбуття
oМодифіковані процедуридляскороченняперевіроклюдейруками таконтактів віч-на-віч, що
проводяться відповідно домісцевого законодавства
o Здійсненофізичнедистанціювання таобмеженняфізичної взаємодіїв усіх точкахдотику, надані
вивіски, розміткапідлоги та оголошеннядлязаохоченняфізичногодистанціювання. Процесреєстрації
з низькимдотикомна стійці реєстраціїта застосуванняфізичногодистанціювання, а такожмінімізація
черги, децеможливопротягомусієї поїздки. Проводитиреєстраціюякомогабільшечерез Інтернет
oОріфєнтаціяпасажирівнасамостійневикористаннястійки прискореноїздачібагажудлямінімізації
взаємодіїміжпасажирамитаагентамиреєстрації
o Там, денеобхідні деклараціїпроприбуття, урядиповинні розглянути електронніваріанти замість
паперовихдлямінімізації контактуміжлюдьм; і в ідеалі впроваджуючибезконтактні процеси.
Розглянутаможливамодифікація імміграційних залів разомз урядами, аеропортамита
авіакомпаніями.
oДокладені всі зусилля, длязабезпечення якнайшвидшогопроцесу заявкинабагажта забезпечення
того,щобпасажиринебули змушені чекати в зоні заявкинабагаж. Розглянутовикористання
декількохзондляфізичногодистанціювання

oУрядимаютьвзятинасебекерівництвоувпровадженнінадійноготестуваннянаCOVID-19
безпосередньозпасажирамиуненав'язливий спосіб тавкороткі терміни і повідомлятирезультати
авікомпаніям, а саме: літати /нелітати

o Врегулюване використання масок для обличчя протягом польотів відповідно до підходу,
заснованого на ризику
o Розглянуто альтернативні процеси посадки у літак, такі як ззаду наперед, від вікна до
проходу
o Максимально обмежений рух в салоні
o Підвищена безпека харчових продуктів за допомогою громадського харчування, уникаючи
того, щоб гості обробляли їжу. Це можна зробити, наприклад, запропонувавши упаковану їжу
та забезпечивши столові прибори
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Оскількиавіаційна промисловістьпрацюєнадвідновленнямдовіритавпевненності задопомогою
прозоростіта спілкуваннязмандрівниками, вонаповинназабезпечити

• Чітку, послідовну та розширену комунікацію з мандрівниками щодо нових протоколів безпеки та
гігієни по каналах організації, як у електронному вигляді, так і фізично в аеропортах. Співробітники, які
стикаються з подорожуючими / безпосередньо контактують з клієнтами, повинні бути навчені
відповідати на запитання

• Мандрівникам надана інформація перед поїздкою про потреби та вимоги їхньої подорожі у
відповідності з вимогами уряду та органами охорони здоров'я, включаючи носіння масок для
обличчя, вказівки щодо гігієни рук та фізичної дистанції.

• Затверджені дезінфікуючі засоби, доступні на санітарних станціях для мандрівників на основі
алкоголю, якщо це доречно, у зонах підвищеного руху, включаючи зони реєстрації та посадки. Надані
або доступні для придбання додаткові індивідуальні дезінфікуючі засоби для мандрівників

• Приділена особлива увага для політики подорожуючих та рекомендації щодо підтримки безпеки
завдяки взаємодії, такі як посилений контроль за обмеженням розміщення в місцях посадки та
скупчення в літаках

• Впроваджено чіткі вивіски на всій території для інформування мандрівників про вдосконалені
протоколи очищення, фізичне дистанціювання та рекомендації

• Співпраця з національними органами влади щодо відстеження контактів за допомогою додатків

• Співпраця зі стороннім постачальником, щоб запропонувати мандрівникам страхування, що покриває

COVID-19

Уміру того, якавіаційна галузьпрацюєнавідновлення, важливо,щобстимулюючаполітиказдійснювалася
на урядовомурівні. Авіаційна галузьзакликаєуряди:

• Надатифінансовудопомогусектору зарахунок зменшенняподатків назаробітну плату, корпоративних
податків, концесійних зборів та інших видатківвід галузі уряду

• Забезпечитипрозору тасвоєчасну комунікацію, а такожзаздалегідьповідомити урядипро зміни в політиці
подорожей

• Запропонувати скоординованийпідхіддовідновленняміжнароднихподорожей,щозабезпечує охорону
здоров'я та зв’язок

• Запровадитиглобальнопослідовні засобизбору (самодекларованих)данихпростанздоров’явід
мандрівників тазабезпечитистандартнийспосіб підтвердженняавіакомпаніямипроприйняттяназад
пассажирів

• Прийматирезультативипробувань, виконані за погодженнямінших урядів, послідовно, включаючи
забезпечення їхнадійної таперевіреноїдокументаціїщодопасажира

• Запропонуватинизькі відсотки чибезвідсотковіпозики, гарантіїпозики абопрямупідтримкудляфінансової
ліквідності в авіаційній екосистемі

• Сприятиподорожамзадопомогоюпосиленоїполітики щодоспрощенняоформленнявіз

• Створюватистимули, такі як відмовавід сплатиподатків абозборів та надаватипрямупідтримкудля
підвищенняпопиту наподорожі

• Посилити просуванняпунктів призначеннядляпідвищенняпопиту яквсередині країни, такі на
міжнародномурівні;

З будь-якимипитаннямиабодляподальшогообговореннявзаємодії звертайтесьдо ТіффаніМісрахі, віце-президента з
питаньполітики, WTTC (ВсесвітняРадаз подорожейтатуризму)наtiffani.misrahi@wttc.org.
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