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Messe Düsseldorf opracowało koncepcję higieny i ochrony przed infekcjami w oparciu o aktualne
rozporządzenie kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (CoronaSchVO NRW), ze
szczególnym uwzględnieniem wymaganych środków ostrożności w zakresie zdrowia, środków higieny
i zasad dystansowania się na wszystkich nadchodzących wydarzeniach w centrum targowym w
Düsseldorfie. Przepisy te obejmują zarówno liczbę odwiedzających oraz pracowników, jak i środki
higieniczne, techniczne i organizacyjne zapewniane przez rząd federalny na potrzeby prowadzenia
kongresów i wydarzeń targowych. Standardy higieny i ochrony przed infekcjami są stale
dostosowywane do okoliczności i zmieniających się wymagań prawnych.

Wszystkie działania wykonywane na terenach targowych podlegają zarządzeniu ochrony CoronaSchVO, kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (https://www.land.nrw).

Należy przestrzegać następujących wytycznych uzupełniających z koncepcji higieny i ochrony przed
infekcjami opracowanymi przez Messe Düsseldorf.

Informacje ogólne (zgodnie z &2 rozporządzenia Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO

NRW)
• Należy przestrzegać normy BHS „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard” Federalnego Ministerstwa
Pracy i Spraw Społecznych.
• Popieramy zalecenia rekomendowane przez FAMAB e.V. 22.06.2020 (https://famab.de).
• Obowiązują oficjalne zasady dotyczące odległości i higieny:
o 1,5 m odległości
o Maski na twarz
o Etykieta dotycząca kichania, powitalnych rytuałów
o Dostawa środków dezynfekujących itp.
• Istnieje ogólny obowiązek noszenia masek na twarz w godzinach targów, podczas budowy i
demontażu stoiska, gdy nie można zachować minimalnej odległości 1,5 m.

Budowa i demontaż (zgodnie z &2 rozporządzenia Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO

NRW)
• Wszyscy pracownicy, usługodawcy i osoby budujące stoiska wystawców będą musieli uzyskać
akredytację przed rozpoczęciem imprezy. Bez tego nie będzie można wchodzić na tereny targowe.
Akredytacja jest możliwa od końca lipca.
• Na stoisku należy zarejestrować i udokumentować nazwiska i długość pobytu personelu,
dostawców, usługodawców, firm zewnętrznych oraz osób zaangażowanych w budowę stoiska.
• Ulepszenie organizacji pracy dzięki szczegółowemu harmonogramowi: Pracownicy powinni
pracować w ustalonej kolejności, każda grupa pracowników powinna mieć swój określony przedział
czasowy (praca rozłożona w czasie)
• Należy opracować koncepcję higieniczną budowy / demontażu stoiska, która będzie dostępna w

wersji drukowanej na stoisku podczas budowy / demontażu, należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną
za realizację tej koncepcji

Konstrukcja stoiska (zgodnie z &2 rozporządzenia Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO

NRW)
• Podczas planowania koncepcji stoiska należy uwzględnić zasady bezpiecznej odległości. W tym celu
należy przewidzieć swobodnie dostępną powierzchnię 4 m2 na osobę na stoisku.
• Należy zapewnić kompletną wentylację stoiska, dlatego należy unikać całkowicie zamkniętych
pomieszczeń dla gości.
• Pomieszczenia z zamkniętymi sufitami są niedopuszczalne. Dotyczy to również napiętych sufitów
tkaninowych.
• Pokoje konferencyjne i partery piętrowych stoisk są możliwe tylko z zastosowaniem projektu
pozwalającego na swobodną wentylację powietrza
• Dwukondygnacyjne stoiska powinny przewidywać szerokie schody lub schody o ruchu
jednokierunkowym.
• Przestrzeń wystawowa musi być zaprojektowana w taki sposób, aby co najmniej 30% z niej było
dostępne.
• Należy uwzględnić zasady dotyczące bezpiecznej odległości dla koncepcji stoiska i jego podziału na
strefy (na przykład budując ściany działowe i dopuszczając minimalne odległości między kontuarami
recepcji lub eksponatami a przejściami/korytarzami między stoiskami, w razie potrzeby instalując
ekrany higieniczne itp.).
• W miejscach o dużej częstotliwości odwiedzin należy nakleić oznaczenia bezpiecznej odległości na
podłogę.
• Obszary gastronomiczne i kuchnie muszą być zaplanowane zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem o ochronie federalnego stanu NRW dla sektora gastronomicznego.

Niniejszy arkusz informacyjny odnosi się do koncepcji higieny i ochrony przed infekcjami Messe
Düsseldorf. Szczegółową wersję można znaleźć pod linkiem: https://www.messeduesseldorf.com/cgibin/md_home/lib/pub/object/downloadfile.cgi/Hygiene_and_Infection_Protection_Concept_MD_08
_07_2020_EN.pdf?oid=2455&lang=2&ticket=g_u_e_s_t

