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1. Змуситиприватнийсекторочолитивизначеннянайкращихгалузевихпрактиквміру того,
якПодорожітатуризмпереходятьвідантикризовогоуправління довідновлення.

2. Покластиздоров'я і безпекумандрівниківтапрацівників галузі подорожейі туризмув
основу розробкиглобальнихпротоколів.

1. Забезпечитиузгодженістьшляхомскоординованого, спільного та прозорогопідходу, що
підтримується медичнимидоказамив секторі подорожейі туризму, а такожурядах та
органахохорониздоров'я.

2. Поділіться узгодженимитапослідовнимипротоколами,які керуютьсярезультатами, є
простимитапрактичнимидлярізнихмісць призначення такраїн.

3. Відновіть довіру тавпевненість уподорожуючихшляхомефективногоспілкування та
маркетингу; повідомляючиїмпровпровадженіпротоколита існуючі гарантії, які
забезпечують їхбезпеку.

4. Виступайте за впровадженняполітики, щосприяє підтримці відновлення та зростанню
попиту всекторі

Наоснові отриманихданихбулискладені наведенінижчерекомендованіпротоколидлязовнішніх торгових і
роздрібних установі рамки, розроблені торговоюколекцієюBicester Village після успішного повторноговідкриттяїї
двохсіл у Китаї1. Вони призначені дляпідтримкивідповідальноговідкриттявідкритихторговихоб'єктів для
громадськості.Мета - забезпечити,щобпротоколи, в якихдотримуютьсякерівні принципи уряду, діяли у всіх
відповіднихфункціях з підвищеноюувагоюдоупротоколахдо захисноїгігієни та соціальної дистанції, які
знадобляться гостямі якихвониочікують.

Зауважте,щоці протоколиможутьбути змінені та покращені, з появоюнової інформаціїпровірус. Ці рекомендації
ґрунтуютьсянаексплуатаційних характеристикахмісць роздрібної тогівлі тарекомендуєтьсяпроводити
консультації зорганамиохорониздоров'я передїхвпровадженням.

Зметоюузгодженняміжгалузямиподорожейтатуризму Всесвітня радазподорожейтатуризму розділила
протоколина п’ять напрямків, а саме:

Переклад українською на замовлення Переклад українською на замовлення



2. Забезпеченнябезпечноготанадійного досвіду1. ВІДНОВЛЕННЯОПЕРАЦІЙ
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Оскільки торгівельні пункти на відкритомуповітрі таторгівельні центривідновлять свою діяльність, вони повинні
забезпечити:

• Розроблені оперативні протоколи,щозабезпечують узгодженняз настановамиорганівмісцевого
самоврядуваннятаохорониздоров'я.• Необхіднийрівень персоналунеобхіднийдлявідповідального
відновленняоперацій

• Перенавчанняперсоналу передповерненнямдоновихпрактик, яких вониповинні дотримуватися, включаючи
соціальнедистанціювання, термічнесканування та вимогумасокдляобличчядлявсього персоналу, який
приймає гостей, як визначеноположеннямимісцевихорганів влади.

• Перевірені офіси таробочі приміщеннядлясприяння соціальній дистанції тадобробуту, включаючитимчасове
закриттяпевнихофісних приміщеньтамісцьдлязустрічей, щобуникнути скупченнялюдей.

• Провітрюванняофісів, децеможливо,черезвідкриті вікна, щобувійшло свіжеповітря вофісні приміщеннята
забезпеченнясистемикондиціонування тациркуляції повітря.

• Створеннняпротоколівдляпартнерів , які дотримуються,обов'язкових годин торгівлі, обов'язкових годин угоди,
вивезення упаковки, процедурипродажутоварів умагазині тадоглядзапродуктами, вимоги соціального
дистанціювання, розміщенняприміщень, глибокеочищеннята санітарія та перехіднацифрові квитанціїзамість
паперових.

• Забезпеченняпопередньогонавчанняперсоналу торговоїмаркизпродажуу новій реальності соціального
дистанціювання.

• Розробленняпротоколівдляторгівельних пунктів (ресторанів, кафетафудкортів)включаючиконтрольланцюгів
поставок, обробкутапідготовкуїжі, дистанціювання, глибокеприбирання тапосилену гігієну, місцядлясидіння,
управління чергамитаоцифруванняменю.

• Впровадженняпротоколівдляпідтримання соціальноїдістанції, збільшення частотиобробкивідходів та
глибокогоочищеннябудинку та наданнямісцядлявсіх підрядників, які проходятьтермічне сканування.

• Узгодитинові протоколиз усіма стороннімипартнерамитапостачальниками.

• Взаємодіяти змісцевимипартнерамизподорожейта транспорту,щобсприяти створеннюдостатньогопростору,
щобуникнути скупчення гостей.

Оскільки торговельні та роздрібні заклади на відкритому повітрі працюють над тим, щобзабезпечити
надійний і безпечний досвід для своїхпрацівників та своїхгостей, вони повинні забезпечити:
• Поліпшення їхсанітарних умов, практикиглибокогоочищеннята посилення заходівщодопом'якшеннянаслідків,
включаючипереглядкерівних вказівокдляклінінгового персоналу, щовідноситься до туалетіві дитячих пеленальних
приміщень, приватнихклієнтських приміщеньі кімнат очікування, наприклад.

• Вмежахсанітарно-гігієнічних засобів забезпечтедозаторидлядезінфікуючогозасобу длярукзвмістомспирту 70%у
туалетах, біля входів та виходів тачерезрегулярні проміжкичасу.

• Впроваджуйтепроцедуриблагополуччягостей, такі як термічнесканування, соціальнедистанціювання, а також
керування чергою:

oВпровадитиінфраструктурудляпідтримкипроцесутермічного сканування, якщовонавикористовується, і
розглянутипроцедуруякчастинудосвіду.
o Слідкувати за тим,щобмаскидляобличчяносиливсередині закладу, якщоцьоговимагаютьправила
місцевихорганіввлади.
o Встановіть візуальні маркерисоціальної дістанції, щобдопомогтигостямдотримуватисяпротоколів
o Уважностежитеза кількістю гостейвсередині закладу, щобгарантувати, щопротоколи соціального
дистанціюванняможнабудеспокійно дотримуватися
oКеруватикількістю гостей у бутиках, ресторані чи визначеній зоні та впроваджуватисистемикерування
чергами, які підтримують вимогисоціальногодистанціювання
oОптимізувати паркуванняавтомобілів, щобзапобігти переповненню
oПодумайтепронаданняодноразовихрукавичок гостям, які користуютьсяпунктамизарядки
електромобілівтарегулярнодезинфікуйте їх

• Мінімізуйте контактшляхомоцифруваннягостьових сервісів, такихякцифровікарти, управлінняцифровими
чергами, електронніменю, віртуальнийособистийшопінг, консьєржтасприяннябезконтактнійоплаті, деце
можливо. ЗабезпечтебезкоштовнийWIFI длязаохоченнявикористанняцифровихпослуг.

• Призупиніть послуги, які неможутьпідтримуватисоціальні дистанціїтавимогищодоохорониздоров'я та
безпеки, такі якдитячімайданчики,фонтанидляпиття табанкомати, а такожпредмети, які ранішебули
передані гостям, включаючипарасольки таколяски.

Переклад українською на замовлення Переклад українською на замовлення



4. ОБ’ЄДНУЮЧА ІННОВАЦІЯ

3. Відбудовадовіри тавпевненості 5.Реалізація стимулюючої політики
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Збудь-якими питаннями абодляподальшогообговореннявзаємодії звертайтесьдоТіффані
Місрахі,віце-президентазпитаньполітики, WTTC (Всесвітня Радаз подорожейтатуризму)наtiffani.misrahi@wttc.org.

Оскільки торговельні та роздрібніторгові точкина відкритому повітрі працюють над тим, щобвідновити довіру
та впевненість у своїх гостей, бренд-партнерів, персоналута громади, вони повинні забезпечити:

• Створення кодексуповедінки гостей, який може включатив себе маски дляобличчя, вказівки щодогігієни рук та
процедурсоціального дистанціювання на основі правил місцевого самоврядування та охорониздоров'я.

• Випущення чіткіхвказівок тапослідовногообміну повідомленнями пронові протоколичерезканали організації,
включаючи веб-сайт, додаток, соціальні канали та пряму електронну пошту, а такожна каналах партнерів.

• Очікування запитання гостей щодонових протоколів та гарантування того, щовесь персонал підготовлений та
забезпечений правильною тавідповідальною відповіддю.

• Послідовне спілкування з стороннімипостачальниками, партнерамитаїх відповідними клієнтами.

• Чіткий послідовнийобмін повідомленнямидляЗМІ.

• Співпрацю з партнерами з державногосектору, такими як органи місцевого самоврядування та туризму, для
пояснення протоколів та заохочення їх додотримання дистанції, а такождля узгодженнядля просування місць
призначення та відновлення місцевої, регіональної та національної економіки.

• безперервнаеволюціязаходів безпекитаблагополуччя, отриманихзавдякиоцінці науковихрекомендацій,
наданихмедичними танауково-дослідними працівниками дляформуваннянайкращоїпрактики.

• Прискореннявідновлення завдякиінтеграції технологійдлянадання цифровихпослуг, які сприяють
безперервномудосвідувідвідувачів увідкритих середовищахі деможназкомфортомспостерігати соціальне
дистанціювання.

Оскільки торговельні та роздрібнізаклади на відкритомуповітрі працюють для відновлення, важливо, щоб
цьому сприяла політика, здійснювана на урядовому рівні. Торгівельні та закладироздрібноїторгівлі на
відкритому повітрі закликають уряди:

• Розширити просування за призначенням дляпідвищення попиту як у країні, так і за кордоном.

• Надати фінансову допомогу сектору за рахунок зменшення податків та зборів длястимулювання попиту.

• Створювати стимули дляпросування туризму, а такожподаткові пільги.

• Запровадити заходищодоспрощення отримання віз, зробивши візу більш доступною та спрощеною.

• Запровадити заходи громадського транспорту до місця призначення та домісця, де спостерігається

соціальне відставання.

Переклад українською на замовлення Переклад українською на замовлення
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© Всесвітнярадазподорожейтатуризму:Провідні світові протоколидляновогостандарту-Травень2020року. Всі правазахищені.

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

РЕДАКТОР

СТРАТЕГИЧНІ ПАРТНЕРИ

ДІЗАЙНЕР

Всесвітня радазподорожейі туризму- цеглобальний органуправління економічним тасоціальним внескомподорожейі туризм

Подяки

WTTC (скороченнявід Всесвітня Радазподорожейтатуризму) сприяє сталомузростаннюсекторуподорожей
ітуризму,співпрацюючи зурядамиміжнароднимиустановами, щобстворюватиробочімісця, стимулюватиекспортта сприяти
процвітаню. ЧленамиРадиє голови, президентитакерівники провідних світових приватнихтуристичних компаній.

Спільно зOxford Economics (Оксфордськийінститут економічноїполітики)WTTC щорічнопроводитьдослідження, які
показують,щотуризмі подорожіє однимзнайбільших секторіву світі, який підтримав330 мільйонів робочихмісць і створив
10,3%світового ВВПВ 2019 році. Всебічні звіти кількісно оцінюють, порівнюютьі прогнозуютьекономічнийвплив подорожей
і туризму на185 економікпо всьомусвіту. На додатокдоокремихінформаційних бюлетенівдлякраїнтабільшповних звітів
прокраїну,WTTC випускає світовий звіт, в якомувисвітлює глобальні тенденціїтаще25 звітів, щозосереджуютьсяна
регіонах, субрегіонах та економіко-географічнихгрупах. Щобзавантажитизвіти абодані, будь ласка, відвідайте сайт
www.wttc.org

ГлоріяГевара
Президенттаголовний
виконавчий
директорВсесвітньоїрадиз
подорожейтатуризму

Тіффані Місрахi
Віце-президентзпитань
політики
Всесвітня радазподорожейта
туризм

СтефаніЧерч
Менеджерцифрового
маркетингу
Всесвітня радаз
подорожейта
туризму

Законипроавторські праваСполученогоКоролівствадозволяютьпевневикористанняцього контенту без нашого(тобтодозволу власникаавторськихправ) дозволу. Вамдозволяєтьсявикористовувати обмежені витяги зцього контенту, за умови,що
такевикористання є справедливимі коли таке використанняпризначенедля некомерційнихдосліджень, приватних
досліджень, оглядів абоновиннихрепортажівКрімтого, при використанні нашогоконтенту, заснованого нацьому виключенні "добросовісноїугоди", необхідно використовувати
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