Celem zaleceń jest:
1.
2.
3.

Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników targów oraz pracowników
obsługujących wydarzenie na stoisku.
Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców.
Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
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I.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi na stoisku na rzecz
Wystawcy.
1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług powinien
niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania
i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.
2. Wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego,
w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz
o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą
zakażoną.
3. Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub
drzwiach i z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy osobami.
4. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki, rękawice
jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa na targach.
TERENY WYSTAWIENNICZE
1. Limit osób na terenach targowych: z uwagi na dużą kubaturę obiektów oraz rejestrację wszystkich
uczestników, wprowadzenie ograniczenia w liczbie osób przebywających jednocześnie na terenach targowych
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w szczególności w pawilonach targowych tj. 1 osoba na 2,5 m .
2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek przez
każdą osobę przebywającą w przestrzeni wystawienniczej o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
3. Zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby
sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.
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STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI
1. Dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie
specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 2 metrów zgodnie z aktualnie
obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
2. Zapewnienie na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków
dezynfekujących.
3. W miarę możliwości materiały dla gości targowych powinny być dostępne tylko w wersji online (np. na
ekranach, pliki przekazywane online).

III. Procedury postępowania
koronawirusem.

w

przypadku

podejrzenia

u

osoby/klienta

zakażenia

1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie na danym stoisku i zalecenie
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy
pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi,
które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

I.

Zapewnienie bezpieczeństwa na stoisku
1. Dopuszczenie do pracy na stoisku jedynie pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała oraz
wyposażanych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane
obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
2. Przeszkolenie personelu obsługującego stoisko w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa
podczas przebywania uczestników targów na stoisku.
3. Zapewnienie na stoisku środków ochrony osobistej dla personelu (maseczki, przyłbice, rękawiczki) oraz
środków dezynfekujących.
4. Zainstalowanie na stoisku odpowiedniej liczby pojemników z preparatem dezynfekującym.
5. Utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikanie uścisków dłoni.
6. Dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na stoisku poprzez wprowadzenie specjalnych
rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 2 metra zgodnie z aktualnie
obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
7. Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej i innych powierzchni płaskich na stoisku nie rzadziej niż co
godzinę.
8. Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów
infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady z użyciem środków dezynfekujących o ile takie znajdują się na
stoisku.
9. Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich
dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.
10. Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i
dezynfekowanych.
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