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1. Змусити приватний секторочолити визначеннянайкращихгалузевих практиквміру того, якПодорожіта
туризмпереходятьвідантикризовогоуправління довідновлення.

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

1. Забезпечитиузгодженістьшляхомскоординованого, спільного та прозорогопідходу, щопідтримується
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.

Нижченаведені запропоновані протоколидляіндустрії розвагбулискладенінаоснові розумінь тарамок,
розробленихМіжнародноюАсоціацією індустрії розваг(IAAPA) дляпідтримкибезпечного, здоровогоі
відповідального перезапуску розважальнихустановповсьому світу. Мета полягаєв тому,щобзабезпечити
наявність протоколів у всіх відповідних функціях з підвищеноюувагоюдо стандартівохорони здоров'я, безпеки
тафізичноїдистанції, які будуть необхідні і очікувані мандрівникам.

У рамкахцих протоколівіндустрія розвагвідноситьсядоширокогоспектру об'єктів та установ, таких як
Акваріуми, паркирозваг, Сімейні розважальніцентри,Музеї, наукові центри, тематичніпарки, аквапарки,
зоопаркита інші розважальні такультурні пам'ятки. Вона такожвключаєв себеодноденні тури безфіксованого
місцярозташування, такі як автобусиз відкритоюзадньоюплощадкою.На відміну відмасових заходів, таких як
спортивні арени таконцерти, місткість можнарегулюватита/абозменшувати,щобзабезпечитивідповідну
фізичну відстань. Більш того, час відвідування обмежений,і великий відсотоквідвідувачів розважальних
закладів таустанов складаютьчлени сім'ї, якіживуть водномубудинку і томунепотребуютьдотримання
фізичноїдистанціїодинвід одного.

Зверніть увагу, щоці рекомендаціїможутьбути змінені і доповнені вміру надходженнянової інформаціїпро
вірус. Хочане всі ці рекомендаціїзастосовні до кожногобізнесу в індустрії розваг, інформаціяпризначенадля
наданнярекомендаційдоповторноговідкриття. Рекомендується, щобвсіметоди залучення відповідали
місцевомутанаціональному законодавствутаостаннімрекомендаціяморганізацій громадськоїохорони
здоров'я, включаючиВООЗ.

Важливозазначити, щовиділені заходи, ґрунтуютьсяна сітуаціях з умовамивисокогоризику татранспортних
пересадочнихвузлах, детривалапередачаінфекції є очевиднимявищем. Такимчином, виникне потреба в
модераціїпротоколівна основі локальних рівнів оцінкиризиків, оскільки вониможутьбути непотрібні для
центрів знизькимрівнемризику. Заходиповинні бути обмеженів часі і регулярнопереглядатисяі
контролюватися. Посуті, це будемативирішальне значеннядляскороченнязаходів, при зменшенніризику.
Більш того, колиз'являться більшефективні, придатні і меншруйнівні з науковоїточкизору заходи, вони повинні
бутиреалізовані припершійжеможливості, а скасовані.

Щобсекторподорожейі туризмуоговтавсявід кризи COVID-19, відвідувачі повинні відчувати себевпевненимив
безпеці подорожей. У цьому контекстіважливо,щобвідвідувачі були чітко і просто поінформовані пронові
протоколи, впровадженідля їхподорожування,щобзабезпечити їх безпеку

Зметоюузгодженняміжгалузямиподорожейтатуризму Всесвітня радазподорожейтатуризму розділила
протоколина чотиринапрямки, а саме:
1. Оперативністьтапідготовленістьперсоналу

2. Забезпеченнябезпечногодосвіду

3. Відбудовадовіри тавпевненості

4. Реалізація стимулюючоїполітики

Переклад українською на замовлення Переклад українською на замовлення



2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯБЕЗПЕЧНОГО ДОСВІДУ

• Працювати з постачальниками, щоб зрозуміти, які додаткові заходи були введені

1. ОПЕРАТИВНІСТЬ ТА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

• Розважальні установи можутьдосягтиексплуатаційної готовності до відновлення, якщо:
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Оскількирозважальні установивідновлюютьсвоюдіяльність, вониповинні гарантувати,щовониможуть
оптимізуватиякістьексплуатації тадоставку, і навчитиперсоналдляпідготовкитавиконання оперативних
планів:

• Розважальніустановиповинні навчитивесь свій персоналдляпідготовкитавиконанняоперативнихпланів шляхом:

oСтворення тавпровадженняпротоколів персоналу та вказівок таоперацій, таких якQ&A(запитання та
відповіді)
oНадаваннясвоємуперсоналу інструментів та інформації, необхідноїдляборотьби з інфекціями, фізичного
контакту, відповідного одягутапосилених гігієнічних заходів, використаннямасоктарукавичок, як
рекомендуютьмісцеві органиохорониздоров’я абовідповіднодовимог процедурпам’яток, коливони
виходятьзарамкимісцевих вимог
o Запитудоключовихзацікавлених сторін, таких якготелі-партнерита транспортні партнери, про
проходженняниминавчання персоналу на основі однорідних протоколів,щобзабезпечити послідовний
підхід у секторі
oОзнайомленнявсіх тренінгів зостанніми порадамиорганівохорониздоров'я та/абоВООЗ
oПереглядуполітикилікарняних листків таоновленнязапотребою
oРегулярногомоніторингу добробуту членів командикерівництвом, спонукання їх додотриманнякерівних
принципів урядутаВООЗ
oПовноюпоінформованості усіх тренінгів таоновлення їхостаннімипорадамиорганівохорониздоров'я та/
абоВООЗ
oПостійногомоніторингудобробуту членів командизбоку керівництва, заохочуючи їхдотримуватися
рекомендаційурядутаВООЗ

oОтримановідповідну ліцензію наповторневідкриття, якщоцьоговимагаємісцевавлада
oРозробленопланпрофілактикиCOVID-19, щовключаєзаходи /список завданьщодопрофілактики
інфекцій таспеціальний планочищеннятадезінфекції
o Впровадженіпротоколита вказівкищодоздоров'я персоналу, включаючиперевірки стану здоров'я
персоналу, якщоцього вимагаємісцеве законодавство. Якщоцьогонепотрібно, розважальніустанови
видаютьтаповідомляютьполітику перебуваннявдомадлятих, хтопроявляєбудь-які симптомивідповідно
донастановСвітовоїорганізації охорониздоров'я (ВООЗ).
oВідображенафізичнавідстань урозташуванніофісу таобмеженнякількості персоналувзагальних
приміщеннях, децеможливо, якщоцьоговимагаємісцеве законодавство. Підтриманняроботи здому,щоб
зменшитищільність наробочихмісцях, децеможливо,та встановленняпостійної зміни дляперсоналу, щоб
мінімізуватиризик
oОцінені послуги пральні та варіантидоставкиїжі, доступні персоналу
oРозроблені спільні візуальні планиповерхів таплануваннядлядемонстраціїпідготовленості
o Реалізовані протоколидлямінімізації фізичного контакту. Реалізовані протоколифізичного
дистанціювання, використовуючипідхід, орієнтованийнаризику, особливодлячерг, і децеможливо,
позначеннядля чіткогоповідомлення учасникамтаперсоналупродистанцію, якщоцього вимагаємісцеве
законодавство. Використовуйте системувіртуальної черги, децеможливо
o Засобиіндивідуального захисту(ЗІЗ), доступні дляперсоналу, такіякмаски, настільки, наскільки це
вимагаєтьсявідповіднодопідходу, заснованого наризику, місцевимзаконодавством
o Інтегровані технології дляавтоматизації, такі якбезконтактні точкидотику таоплата, децеможливо. Якщо
безконтактнаоплатанеможлива, подумайтепровикористаннярукавичок та санітайзерів длярук
oОцінені інноваціїщодочистоти тадезінфекції, такі як розпилювачіводи, електростатичнатехнологія
напилення, фільтрація наоснові EPA, особливодлявеликих пам’яток, з підтвердженнямекспертнихорганів
тадержавнихустанов, такихякВООЗтадосвіднайкращихпрактик
oВстановитеу постачальників та партнерів, включаючиресторани, кафе, кіоски, готелі татранспортні
партнери, чи вонидотримуютьсяпротоколівта інструкційщодоохорони здоров'я тагігієни, щобзахистити
гостей, як тоговимагаємісцевезаконодавство. Докладнівказівкищодоцих галузейдив. у протоколахWTTC
дляготелівтатуроператорів
o Впровадженопландій у надзвичайних ситуаціяхCOVID-19, якщоу співпраці з постачальникамита
партнерамивиникнуть нові випадки
oДослідженорізні варіантиоперацій, децеможливо,такі як попередній продажквитків, завчасне
отриманнявіз, меншігрупи

Оскількирозважальні установипрацюють, щобзабезпечитибезпечнийдосвіддлясвоїхпрацівників та їх
гостейзавдякипокращеннючистотитанайкращихгігієнічних практик, вони повинні:

• Впроваджуватипроцеси, орієнтовані на посилену санітарію, дезінфекціютаметодиглибокогоочищення, а
такожзбільшення частоти їхочищення/дезінфекції:

o Вибратидезінфекційні засоби, затвердженіорганамиохорони здоров'я
oПереглянутикерівництводлякілінгової групи зособливимакцентомнависокочастотні точкидотику,
включаючипоручні, ліфти, загальні приміщеннята умивальники, якщоцеможливо.Не забудьте
продезінфікувати коляски, електромобілі таінвалідні коляскиміжкожнимвикористанням, якщоцеможливо.
Підвищуйте частотуочищення, якщопотрібно. Сторонні предметислід видалити
oНадатиучасникамрекомендованихправилповедінкиу лліфтідлязабезпеченняфізичної дистанції по
всьомуоб’єкту, якщоцедоречно
oЗатвердитидезінфікуючі продукти, щонадаютьсягостямна станціях санітарії наоснові алкоголюабо
соляноїкислотидляводи вмісцях з високимрівнемруху, таких якв'їзд, основні проходи, місця харчуваннята
напоїв, магазини товарівтавиходи, у відповідних випадках. Забезпечити абозробитидоступнимидля
придбаннядодатковііндивідуальні дезінфікуючі засоби длягостей, якщоцеможливо
oСпільно з транспортнимипартнерамита постачальникамивстановити, щоуних існують подібні процедури
санітарії, дезінфекції таглибокогоочищення
oАдаптованачастотавивезеннявідходівна об’єкті
o Випрані рушники, з використанняммиючих засобів та параметрівпральноїмашинита сушарки

• Зниженняобмеженьпропускної спроможностіучасників умісцях, відповіднодовимогмісцевого законодавства,
дляфізичногодистанціювання. Розрізняютьрізні сфериризику умісці проведеннязаходівтавідповідно
розглядаютьзаходи
• Впровадженняклієнтських процесів, включаючиінформаціюпро гостейтамінімізаціюфізичного контакту:

o Здійснення перевірки стану здоров'я гостей, якщоцедоречнота вимагаєтьсямісцевимзаконодавством
oОбмеженийфізичний контакт іможливість встановленнячерги, якщоцедозволенозаконодавством
oВизначені реалістичніможливостідляпам’яток наоснові тривалості черги, районів очікування, попередніх показівта
місткості транспортнихзасобів тавідповідно врегулювання їхдлявстановленняфізичноїдистанції відповідно доурядових
тамісцевих законодавств. Заохочення гостейноситимаски
oСкороченнятранзакцій віч-на-віч, децеможливо. Розроблені засобионлайн-реєстраціїта безконтактноговиїзду, деце
можливотадозволено.
o Заохочуваннягостей, якщоможливо,придбатиквитки вІнтернеті. Розгляньте пакетні пропозиціївсе включено
oДозволитидодатковийчас длявідвідування об’єкту. Розгляньтеможливістьзбільшити кількість сеансів та запровадити
оголошенняпро завершенняпоказу, яке спонукає гостейвитрачатичас на виїзд ізмайданчиків, якщоцедоречно
oСтворенняізоляційних закладів замежамимісця, децеможливодляосіб, які проявляютьсимптомиCOVID-19
oДослідженнявпровадженняступінчастих часовихперіодів, колиможливоотриматидоступдомісцяпроведеннязаходу
o Заохоченнягостейзменшитикількість особистих речей, які вони вносять умісцепроведення. Оцініть механізми
індивідуальної шафки

• Встановити у партнерів та постачальників, включаючи магазини та ресторани, чи дотримуються вони
протоколів охорони здоров’я, санітарії, дезінфекції та гігієни, узгоджених з місцевими правилами
• Врахування унікальних вказівок щодо конкретних визначних пам'яток, зокрема:

oДляїздирекомендуйтевикористовуватимаскидляобличчя, переконуючись, щовонине становлять небезпеку
длязапчастин. Під часфізичної перевіркибезпеки, воротазамикаютьсята закріплюються, операториповинні
продезінфікувати, якщокористувалисяруками
oДляопераційаквапаркуоцініть закриттяабовидаленняпрактичних інтерактивнихфункційвсередині ігрових
структур, якщовонинеохоплені очищеноюводоювбасейні
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3. Відбудовадовіри тавпевненості
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• Встановити, щопартнерські ресторани такафедотримуютьсязаконівщодоохорони здоров’я,
санітарії, дезінфекціїта гігієни та безпекихарчовихпродуктів длязахисту гостей, таких як:
o Затвердженідезінфікуючі засоби, щонадаютьсяпривході в гості уформідезінфікуючого засобудлярук
наоснові алкоголю
oЗ’ясування тогофакту,щоперсоналресторанупроходитьнавчання тадотримуєтьсянормохорони
здоров'я, гігієни тафізичних контактів
oУникання їжінафуршетах
o Регулярнаочистка апаратів, яких торгаютьсягості
o Створюйтепротоколиводи/безалкогольнихнапоїв, згідно з якими гостямрекомендується
подорожуватиз власнимипляшкамидлянаповненняводоюврайонах, де єбезпечнапитнавода
oПідвищеннясанітарно-гігієнічних тачистих тадезінфікуючих столів відразупіслявиходуучасника
oРеалізація фізичноїдистанції задопомогоювідстані міжстоламитарозміщенняучасників звідповідним
підкріпленням
oВрахуваннямінімізації того,щорозміщуєтьсяна гостьових столах, танадання індивідуально
запакованихпредметів, якщоцеможливо
oЗапровадженняпродовольчихпротоколів, щостосуються харчовихпродуктів, щопередаютьсяззовні
oПереглядспособуоплатидлявизначення пріоритетності безконтактнихтаметодівпередплати

Оскільки розважальні установипрацюютьнадпідвищеннямдовіричерезпрозорістьтаспілкування з їхніми
гостями, вониповинні:

• Забезпечитичітке, послідовне тасучасне спілкування з клієнтамищодонових протоколівгігієни та
охорони здоров’ячерезканалиорганізації, як у цифровомувигляді, такі фізичнонамісці проведення.
Зробіть чіткі вивіски, щобповідомити гостейпропокращеніпротоколиочищення, уникаючифізичного
контактутарекомендацій

• Інтегруйте, децеможливо,і виділіть впровадженнятехнологій, щодозволяютьвикористовувати
часові інтервалидлямінімізації натовпу

• Поділіться керівництвомдлягостейпередпоїздкою, якщоцеможливо,та, децеможливо, особисто
приприїзді нарозважальніустановинаоснові порадорганів охорониздоров'я, якіможутьвключати
носіння масокдляобличчя чи покриттів, вказівкищодогігієни рук тауникненняфізичного контакту.
Місце проведеннятакожможеподілитися зразкамипланів поверхудлядемонстрації готовності.
Подумайтепроте, щобспоживачі визналивказівки

• Поінформуйтегостейпродоступнупідтримку, якщовиникнуть запитання чи проблеми. Співробітники,
які контактуютьз гістьми, повинні бути навчені та готовівідповідати назапитання, вирішувати
проблеми, такі яквиявленнянових випадків, вирішувати ситуації, коли гості недотримуютьсяправилі
ділитисяпротоколамидотапід час поїздки, щобзаспокоїти гостя. Повідомте гостямпро
відповідальність місця проведення, але такожпровідповідальність гостей

• Місце проведенняповинно створитипунктмедичногообслуговування, якщоцеможливо,залежновід
розміру тазабезпечити, щобкомандамоглавпоратисяз випадкамиCOVID-19

• Популяризуйтедодаткидлявідстеженняконтактів, якщоцього вимагаємісцеве законодавство
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4. Реалізація стимулюючоїполітики ПОДЯКА
Ми бхотіли подякувативсімнашимчленамі партнерам,які внеслисвій внесоку розробкупротоколів, включаю
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Оскількирозважальні установипрацюютьдлявідновлення, важливо,щобполітика сприянняздійснюваласяна
урядовомурівні. Розважальні установизакликаютьуряди:

• Розширити просування за місцем призначенням для підвищення попиту як у країні, так і за кордоном

• Створювати стимули та надавати пряму підтримку для стимулювання подорожей та туризму

• Надавати фінансову допомогу сектору за допомогою грантів та зменшення податків, зборів та
платежів для стимулювання попиту на відновлення
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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
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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Президенттаголовний
виконавчий
директорВсесвітньоїрадиз
подорожейтатуризму

ТіффаніМісрахi
Віце-президентзпитаньполітики
Всесвітня радазподорожейта
туризму

СтефаніЧерч
Менеджерцифрового
маркетингу
Всесвітня радазподорожейта
туризму

Законипроавторські праваСполученогоКоролівствадозволяютьпевневикористанняцьогоконтентубезнашого (тобтодозволувласникаавторськихправ)дозволу. Вамдозволяєтьсявикористовуватиобмежені витягизцьогоконтенту, заумови, щотаке
використанняє справедливим іколитакевикористанняпризначенедлянекомерційнихдосліджень, приватних
досліджень, оглядівабоновиннихрепортажівКрімтого, привикористанні нашогоконтенту, заснованогонацьомувиключенні "добросовісної угоди", необхідновикористовувати
наступне підтвердження: "Джерело: Всесвітня рада з подорожета туризму: Провідні світові протоколидля новогостандарту-Травень 2020року. Всі права захищені.

Якщовашевикористанняконтентунепідпадаєпідописаневищевиключення "добросовісних угод", вамдозволяєтьсявикористовуватицейконтентповністю абочастководля
некомерційногоабокомерційноговикористаннязаумовидотриманняумовліцензії Атрибуція, некомерційна міжнародналіцензіяCreativeCommons4,0(ліцензія длябезкоштовного
розповсюдженнятворівкультуриCreativeCommons). Зокрема, вмістне змінюється, а такепідтвердженнявикористовуєтьсящоразу, коливикористовуєтьсянашконтент: "Джерело:
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міжнародноюліцензієюCreativeCommons4.0".
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