Zasady higieny i bezpieczeństwa

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 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.

Szczegółowe zasady higieny przed infekcjami (zgodnie z &2 rozporządzenia
Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO NRW)

• Obowiązują oficjalne zasady dotyczące odległości i higieny, zgodnie z:
o 1,5 m odległości
o Maski na twarz
o Etykieta dotycząca kichania
o Brak powitalnych rytuałów
• Pracownicy Messe Düsseldorf i pracownicy ochrony zapewnią przestrzeganie tych środków
• Będą zapewniona możliwość dezynfekcji rąk
• Dane kontaktowe odwiedzających i okres ich pobytu w obiekcie będą przetwarzane zgodnie z
RODO
• Wszystkie transakcje płatnicze w miarę możliwości będą dokonywane bezgotówkowo
• Toalety będą sprzątane na bieżąco, będzie monitorowana liczba użytkowników
• Oznaczenia odległości i systemy wskazywania drogi będą funkcjonowały we wszystkich
wyznaczonych strefach
• Wszystkie przejścia należy dostosować do prawostronnego kierunku ruchu

• Każde wydarzenie w centrum wystawienniczym w Düsseldorfie ma określoną maksymalną liczbę
osób
• Dla zwiedzających dostępna będzie tylko ograniczona liczba biletów na dany dzień i będą one
dostępne wyłącznie online
• Powierzchnie, takie jak kontuary do obsługi, jak i miejsca najczęściej dotykane np. klamki i inne
będą czyszczone w regularnych odstępach czasu
• Przezroczyste ściany działowe jako osłony higieniczne dla kontuarów obsługi, lad itp.

• Pracownicy wystawców, usługodawcy i budujący stoiska, a także pracownicy usługodawcy Messe
Düsseldorf będą musieli wcześniej uzyskać akredytację.
• W razie potrzeby pracownicy serwisu będą rozdawali maski na twarz.
• W toaletach co drugi pisuar i umywalka będą zablokowane. Wszystkie kabiny toalet będą dostępne.
• Na terenie obiektu będą znajdować się tablice informacyjne zwracające uwagę na dostosowanie się
do zasad określonych przez władze.
• Wszystkie drzwi (oprócz drzwi przeciwpożarowych) będą otwarte do użytku bezdotykowego.
• Messe Düsseldorf będzie kierować gości z parkingów do autobusów: pojazdy będą eksploatowane
zgodnie z zasadami higieny w lokalnym transporcie publicznym.
• W halach zapewniona jest regularna wymiana powietrza przez systemy wentylacyjne - jakość
dostarczanego świeżego powietrza odpowiada jakości powietrza na zewnątrz.

Wystawcy i konstrukcja stoiska (zgodnie z &2 rozporządzenia Coronaschutzverordnung –
CoronaSchVO NRW)

• Na stoiskach wystawcy będą odpowiedzialni za wdrożenie wszystkich zasad; Messe Düsseldorf
pomoże w egzekwowaniu przepisów.
• Pokoje konferencyjne i partery piętrowych stoisk są możliwe tylko z zastosowaniem projektu
pozwalającego na swobodną wentylację powietrza
• Podczas planowania koncepcji stoiska i podziału na strefy należy uwzględnić zasady odległości.
• Obowiązuje norma BHP „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard” Federalnego Ministerstwa Pracy i
Spraw Socjalnych.
• 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
• Lokalizacja eksponatów powinna uwzględniać wymóg otwierania drzwi, okien i luków dachowych
przez cały czas w celu włączenia ich w cykl wentylacyjny hal.
• Na czas pandemii koronawirusa obowiązuje ogólny zakaz organizowania imprez na stoiskach.
• Wszystkie stoiska powinny udostępniać urządzenia do dezynfekcji rąk a także w dyspozycji powinny
być jednorazowe maski na twarz
• 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)

• Usługi gastronomiczne będą nadal dostępne podczas wydarzeń. Targi gastronomiczne dostosowały
się do nowych wymagań i obsługują swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszy arkusz informacyjny stanowi podsumowanie 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

