
Projekt stoiska podczas pandemii Covid-19 – Targi w Monachium   

 

Aby zorganizować targi w centrum wystawienniczym w Monachium podczas pandemii Covid-

19, stoiska wystawiennicze muszą przestrzegać następujących protokołów bezpieczeństwa:    

➢ projekt stoiska wystawienniczego musi zapewniać zachowanie minimalnej bezpiecznej 

odległości 1,5 m między dwiema osobami przez cały czas.    

➢ w wyjątkowych przypadkach, gdy nie można zachować minimalnej bezpiecznej odległości, 

należy przyjąć odpowiednie protokoły bezpieczeństwa, aby zapobiec infekcji kropelkowej i / 

lub rozmazem. Takie protokoły mogą obejmować na przykład instalację osłon / ekranów do 

kichania, obowiązek noszenia ochronnych masek na twarz i zapewnienie dozowników 

dezynfekujących.    

➢ należy wprowadzić środki na wszystkich stoiskach wystawienniczych w celu 

zagwarantowania, że cały personel stoiska, wystawcy i wszystkie inne osoby wchodzące lub 

wychodzące ze stoiska są rejestrowane imiennie, aby zapewnić możliwość śledzenia osób 

kontaktowych kategorii 1 zgodnie ze specyfikacjami Roberta Koch Institute, federalny 

instytut upoważniony przez Federalne Ministerstwo Zdrowia.   

 Dlatego prosimy o kontakt z konstruktorem stoiska w celu upewnienia się, że zaprojektuje 

on stoisko zgodnie z powyższymi protokołami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wytyczne 

techniczne Messe München GmbH obowiązują bez zmian.    

W szczególności Messe München GmbH zaleca przestrzeganie następujących protokołów:   

 - Twoje stoisko wystawiennicze powinno mieć dostatecznie szerokie przejścia, dopuszczać 

tylko ruch w jedną stronę i być wyposażone w wyraźne trasy i oznaczenia na podłodze. 

Powinieneś również upewnić się, że sale konferencyjne i pomieszczenia gastronomiczne są 

wystarczająco duże, aby zachować bezpieczne odległości.  

- Stoiska powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić, że nie będzie kumulacji 

uczestników targów. Rozwiązaniem mogą być wystarczająco zwymiarowane otwarte 

przestrzenie i / lub obszary dla odwiedzających. 

 - Dwupiętrowe stoiska powinny być wyposażone w szerokie schody i / lub schody 

jednokierunkowe.  

- Należy zapewnić maski na twarz i dozowniki dezynfekujące.  

- Lady informacyjne i inne punkty interakcji powinny być wyposażone w osłony / ekrany 

kichające. 

 - W miarę możliwości, stojaki powinny być zaprojektowane bez fizycznych punktów 

kontaktowych (blaty, stoły, klamki). Tam, gdzie stoiska mają fizyczne punkty kontaktowe, 

powinny one mieć gładkie, łatwe do czyszczenia powierzchnie.  



- Stoisko powinno być zaprojektowane tak, aby umożliwić dostęp bez nadmiernego 

zatłoczenia. Powinno również umożliwiać rejestrację całego personelu i odwiedzających 

stoisko, aby zapewnić możliwość prześledzenia osób kontaktowych kategorii 1, zapewniając 

jednocześnie możliwie największą otwartość stoiska i unikając wąskich gardeł.    

Messe München GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych 

protokołów oraz do ograniczenia lub anulowania istniejących protokołów zgodnie z 

wymogami ustawowymi lub oficjalnymi. Inspekcje będą przeprowadzane zarówno przez 

organy ds. Zdrowia i bezpieczeństwa, jak i Messe München GmbH. 

Należy pamiętać, że Messe München nie ocenia ochrony przed infekcjami podczas procesu 

zatwierdzania stoisk do zabudowy. Twoim obowiązkiem jako wystawcy jest upewnienie się, 

że twoje stoisko jest zgodne ze wszystkimi protokołami BHP i zapobiegania infekcjom. 
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