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ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯТА ПІДХІД ДОСЕКТОРУ
ПОДОРОЖЕЙІ ТУРИЗМУ
ЗАВДАННЯ
1. Змусити приватнийсекторочолити визначеннянайкращихгалузевихпрактиквміру того, як
Подорожітатуризмпереходятьвідантикризовогоуправління довідновлення.

2. Покластиздоров'я і безпекумандрівників тапрацівників галузі подорожейі туризму воснову
розробкиглобальнихпротоколів.

ПІДХІД

1. Забезпечитиузгодженістьшляхомскоординованого, спільного та прозорогопідходу, щопідтримується
медичнимидоказамивсекторі 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.

Нижчезапропоновані протоколикороткостроковоїорендибулискладені наоснові матеріалівпровідних компаній та
асоціацій у сфері короткостроковоїоренди, багатоз яких співпрацюютьз надійними експертамив галузі охорони
здоров'я та урядамидляпідтримкибезпечного, здоровогота відповідальногоповторного відкриттяцього типу
житладлягромадськості. Метацих протоколівполягає втому, щобпросуватипослідовні стандарти у всіх відповідних
функціях з підвищеноюувагоюдоздоров'я, безпеки тафізичної дистанції відповіднодо того,щомандрівники
потребуютьі очікують.

Зверніть увагу, щоці рекомендаціїможутьбути змінені і можутьбутипосилені в залежностівід розвитку
епідеміологічноїситуації і скасовані, як тільки зникнеризик поширеннявірусу. Ця інформаціязаснована на
експлуатаційних характеристиках кожногооб’єкту короткостроковоїоренди, і перед їївпровадженням
рекомендується провестиконсультацію. Рекомендується, щобвсі практики короткостроковоїорендивідповідали
останнімрекомендаціяммісцевих, національних, регіональних та/абоглобальнихорганізацій громадськоїохорони
здоров'я, включаючиВсесвітнюорганізаціюохорониздоров'я (ВООЗ).

Важливовідзначити, щовиділені заходизасновані на більшвисоких контекстахризику, коли стійка триваюча
передачаінфекції очевидна. Такимчином, Короткостроковаорендаповинна змінювати заходи, засновані на
застосованихмісцевих, національних та/абоглобальних керівних вказівкахі законодавстві вгалузі охорони здоров'я.
Заходиповинні бутиобмеженівчасі і регулярнопереглядатисяі контролюватисянаоснові даних громадської
охорониздоров'я. Крім того, коли з'являться більшефективнізаходи, вони повинні бути реалізовані припершійже
можливості,а неіснуючі заходиповинні бути усунені. Зокрема,якщоіснує кілька заходів, які можутьзахистити
здоров'я гостей і працівників, то слід віддатиперевагунайменшзатратнимзних, особливодлямалогоі
середньогобізнесу.

Запропоновані протоколикороткостроковоїорендипризначені для того,щобдіятидляоператорів короткострокової
оренди, а недляплатформи, враховуючи, щорольплатформполягає вполегшенні транзакцій міжоператорамиі
гостями. Проте платформиповинні підвищуватиобізнаність пропротоколи. Для забезпеченняузгодженостінижче
буливизначені наступні ключові терміни:

* Короткостроковаоренда: повністюмебльованежитловеприміщення, допоміжнежитловеприміщення, такеяк
квартиранад гаражемабоквартиравцокольномуповерсі, абобудь-яке іншеприміщення, щонадається воренду
гостяминамаксимальний термін, визначенийнаціональним імісцевимзаконодавством.

* Операторкороткостроковоїоренди: єдиний власникмайна,МСП або керуючакомпанія, якає власником
короткостроковоїоренди, будь то вякості власника, орендаря, іпотечного кредитуу володінні, ліцензіата, довірчого
керуючогоу володінні, довірчогокеруючогов банкрутстві, одержувача,виконавцяабо вбудь-якій інший якості

* Платформакороткостроковоїоренди: посередницькапослуга, призначенадляз'єднання за винагороду
потенційних гостей з професійнимиабонепрофесійними 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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2. Забезпеченнябезпечногодосвіду

• Реалізовані гостьові процеси, щостосуються обміну інформацієюта фізичного дистанціювання:

1. ОПЕРАТИВНІСТЬТАПІДГОТОВЛЕНІСТЬПЕРСОНАЛУ

• Оператори короткостроковоїорендиможутьдосягти операційної готовності до повторного відкриття, шляхом:

КОРОТКОСТРОКОВАОРЕНДА
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Оскільки підприємства зкороткостроковоїорендиабооператоризкороткостроковоїорендиперезавантажуютьсвою
діяльність, вониповинні оптимізуватиякістьексплуатаціїтадоставкупослуг. Такожєключоварольунавчанні та
взаємодії згромадою операторівз короткостроковоїорендидляпідготовки тавиконання оперативних планів. Більше
того, убагатьохкороткостроковихорендахможенебутиспеціалістів /службовців, абовониможутьпередавати
аутсорсингдопрофесійнихпостачальників послуг зприбирання, хочаважливовизначитипріоритетністьбезпеки
відповідно донаведенихнижчевказівок:

oВикористанняплану профілактикиCOVID-19, щовключаєзаходи /список завданьщодопрофілактикиінфекцій та
спеціальний планочищеннятадезінфекції
o Впровадженняпротоколів тавказівокщодобезпеки тагігієни персоналу, включаючиперевірки стану здоров’я для
короткостроковихнайманихпрацівників, якщоцьоговимагаємісцеве законодавство
oСформульованоїполітикиперебування надомудляперсоналу, щопроявляєбудь-які симптомиабопідвищену
температуру, відповіднодовказівокорганів охорониздоров'я та /абоСвітовоїорганізації охорони здоров'я (ВООЗ)
oВизначення та усвідомленнянайкращихпрактикщодочистоти тадезінфекції, які були затвердженіекспертами,
органамиохорониздоров'я тадержавнимиустановами
o Інтегрованих технологійдляавтоматизації, такі якбезконтактні точкидотику, реєстрація таоплата, децеможливо.
Якщобезконтактнаоплатанеможлива, подумайтепровикористаннярукавичок та санітайзерів длярук

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

• Операторикороткостроковоїорендиповинні навчити своїхспівробітників готуватись тавиконуватиоперативні плани,
щомають:

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 покращенняпрактикисанітарії, дезінфекціїтаглибокогоочищення, а такожзбільшення
частотиїхочищення /дезінфекції:

o Вибратидезінфекційні засоби, рекомендованіорганамиохорони здоров'я
oНадатипереглянутекерівництвоз прибирання зособливимакцентомнависокочастотні точкидотикувмежах
готелю, включаючиспальні, загальні приміщення, умивальники такухні, включаючистолові приборита
санітарно-гігієнічний посуд, децеможливо.Підвищуйтечастотуочищення, якщопотрібно.
oВидалити сторонні предмети, такі як вази таартефакти
oНадатигостямможливостівідмовитисявід послуги зприбирання приміщеньпідчас їхперебування;
oНадатигостямрекомендованихправил здотриманняфізичної дистанції, у тому числі в ліфтах, якщоцедоречно, за
допомогоювивісок
o Рекомендуватизатвердженідезінфікуючі засоби, щонадаютьсягостямна санітарних станціях на основі алкоголю
або соляноїкислотидляводи, дезінфікуючого засобу при вході на об’єкт короткостроковоїоренди
oЗаохочуватирутинне таправильнемиттярук, поможливості надаючипаперові рушники
o Заохочувативикористаннязасобів індивідуального захисту, такихяк одноразовірукавички, фартухи, халатичи
покриттядляобличчядляперсоналу

oПередприїздомгостімаютьподатидеклараціюздоров'я, децепотрібно
oОбмеженафізична взаємодія принаданні гостямключів, в ідеалі безконтактнимспособом, пропонуючи
самореєстраціютавиїзд. Працевлаштуванняонлайнабобезконтактнаоплата, якщоцеможливо
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4.Реалізація стимулюючої політики3. Відбудовадовіритавпевненості
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Оскільки платформикороткостроковоїорендита їхоператорипрацюютьнадпідвищенням довіри та
надійності задопомогоюпрозоростіта спілкування зі своєюгромадоютагостями,операториповинні:

• Забезпечуватичітке, послідовне тасучасне спілкування гостейщодонових протоколівохорониздоров’я тагігієни
черезканалиорганізації, в цифровомувигляді передбронюваннямтанамісці. Дотримуйтесь чітких вивісок або
електроннихповідомлень, щобінформувати гостейпропокращеніпротоколиочищення, уникаючи фізичного
контактутарекомендацій

• Поділіться рекомендаціямидля громади/гостейпередпоїздкою, якщоцеможливо, і особистоприприїзді на
короткостроковуорендунаоснові порадорганів охорониздоров’я, якіможутьвключатиносіння масокдля
обличчя, гігієну миттярук тафізичнедистанціювання

• Поінформуйтегостей продоступну підтримку, якщовиникнуть запитання чи проблеми. Операториповинні бути
проінформовані таготові відповідатинапитання таділитися протоколамидо тапід час перебування, щоб
заспокоїтигостей, а такожбудь-якимиконкретнимимісцевимиправилами, які можутьвплинутинаперебування
гостя, перенаправляючигостя намісцеві ресурси. Повідомтегостямпровідповідальність оператора, алетакож
відповідальність гостей

Оскількиекономіка туризмупрацюєнавідновлення, важливо,щобурядипрацюваливтандемі з галуззю,щоб
заохочуватиподорожітазабезпечуватифінансове здоров'я всіхосель, включаючиоператорівкороткострокової
оренди. Будьтоодиночні операторивласності та хостингдлямалоготавеликогобізнесу зуправління майном, вся
галузьмаєсвоюроль:

• Спільна роботанадрозробкоюновихправилдляподорожейзперетинаннямкордону

• Впровадженняпослідовних, орієнтованих накінцевийрезультат, простих, пропорційнихі практичних
протоколівврамкахрізних бізнес-моделейв рамках індустрії короткостроковоїорендиврізних країнах і
регіонахдляполегшенняприйняття і забезпечення того, щобіндустрія короткостроковоїорендимогла
продовжувативноситисвій внесокв інклюзивне і стійкеекономічнезростання.

• Наданняфінансовогополегшеннясектору зарахунок зменшенняподатків, зборів та сплатдлястимулювання
попиту

• Створеннястимулів танаданняпрямоїпідтримкидлязбільшення строкуперебуваннявкороткостроковій
оренді, а такожпропонуванняподатковихпільг

• Розширенняпросуваннямісця призначеннядляпідвищенняпопиту яку країні, такі за кордоном
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ВДЯЧНІСТЬ
Ми хотіли б подякувативсім нашимчленамі партнерам, які внесли свій внесок у розробкупротоколу, включаючи:

КОРОТКОСТРОКОВАОРЕНДА
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Ви не можете застосовувати юридичні умови чи технологічні заходи, які юридично обмежують інших робити щось, що дозволяє ця ліцензія

РЕДАКТОР

СТРАТЕГИЧНІ ПАРТНЕРИ

ДІЗАЙНЕР

Всесвітня рада з подорожей і туризму - це глобальний орган управління економічним та соціальним внеском подорожей і туризму.

Подяки

WTTC (скорочення від Всесвітня Рада зподорожейта туризму) сприяє сталомузростаннюсекторуподорожейі туризму, співпрацюючи зурядамита
міжнароднимиустановами, щобстворюватиробочімісця, стимулюватиекспорт тасприятипроцвітаню. 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
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