ملخص المعايير القياسية و اإلجراءات االحترازية
المتخذة لمواجهة كوفيد ١٩-اثناء تنظيم المعارض

سيوفر تنفيذ التدابير المعززة لجمهورنا الثقة أن عروضنا وفعالياتنا
تتمتع بالصحة واألمان كأولويتنا األولى .فيما يلي  ،قمنا بتلخيص أفضل
دليل عملي لتنظيم وتقديم المعارض التجارية من جميع األحجام ،في
جميع المواقع لضمان صحة وسالمة جميع الحاضرين استجابة لكوفيد .19
توضح هذه الوثيقة اإلطار الذي نبحث عنه ونعمل على تحقيقه  -سيتم
إبالغ خططنا و إجراءاتنا المحددة في الوقت المناسب من قبل فريق
المعرض.

لضمان

إجراءات التنظيف والنظافة

التواصل

2

التباعد الجسدي

الحماية والكشف

التباعد الجسدي
معيار كثافة الحشود
من خالل التحكم في الكثا فة ،يمكن أن يحدث تباعد جسدي
مناسب طوال الحدث.

تركيب و تفكيك
إرشادات ُمحسّنة لمساعدة المقاولين في عمليات بناء الفعليات
وتفكيكها.

منع المصافحة
يوصي بمنع المصافحة.

غرف المؤتمرات
غرف ذات كثافة ومقاعد موصى بها ستتبع الترتيبات التوجيهات
البعيدة المحلية.

قبول متدرج
عند الحاجة ،سيتم تخصيص فترة زمنية محددة للحضور للوصول
ومدة الزيارة المنصوص عليها ،وسيتم تشجيعهم على تحديد
االجتماعات مسبقًا.

طعام و شراب
ستستبدل البوفيهات المفتوحة أو ذاتية الخدمة بالطعام المقدم في
أوعية مغلقة.

جودة محسنة للزوار
فرص لفحص الحاضرين من خالل سلسلة من المعايير الديموغرافية
ومالحظات العارضين.

التسجيل
مع زيادة استخدام التكنولوجيا يمكن أن يسهل دخول وخروج زوار
المعرض والحفاظ على معاير التباعد الجسدي.

مخطط أرض المعرض

المراقبة والتحكم
تعيين وتدريب خبير في نظافة ليكون مسؤوالً عن ضمان اتباع
هذه اإلرشادات في كل حدث

إدخال حركة مرور الزوار أحادية االتجاه التي يمكن أن تخلق
تدفقًا منطقي عبر األماكن

إجراءات التنظيف والنظافة
تنظيف عميق ألرض المعرض
تنظيف المنصات
سيطلب من العارضين تطهير أكشاكهم ومعارضهم بشكل منتظم متطلبات األماكن لتوفير تنظيف عميق قبل االنتقال ومرة أخرى
قبل افتتاح الحدث.
طوال الحدث.
معقم اليدين
سيتم وضع محطات تعقيم اليد في مواقع رئيسية طوال الحدث.

الضوابط البيئية المحيطة بالمكان
يوصى بضمان وجود التهوية المناسبة ودرجة الحرارة والرطوبة
وأجهزة التحكم في تنقية الهواء باألشعة فوق البنفسجية ،وما إلى
ذلك.

إدارة المخلفات
قاعات المؤتمرات والندوات
سيتم تعقيم جميع المعدات ،بما في ذلك المركبات السمعية سيتم زيادة جمع وإزالة أوعية النفايات خالل األحداث من أجل
والبصرية ،بين كل استخدام ،ولدى تطهير غرف االجتماعات تقليل المخاطر.
جدول تنظيف مكثف طوال اليوم.
3

إعتماد المجلس العالمي لالستشارات البيولوجية
)(GBAC
من خالل العمل مع شريك إنفورما  ISSAوجمعية صناعة التنظيف العالمية وقسم  GBACالتابع لها  ،يمكن لفرق األحداث
والمؤتمرات التحقق من صحة نظافة مكان الحدث والنظافة والمعايير البيولوجية من خالل برنامج اعتماد منشآت
 .™ GBAC STARيشمل هذا االعتماد شركة إنفورما وشركائنا من المرافق والخدمات.

صا لمساعدة المرافق في االستعداد لألوبئة واالستجابة لها والتعافي منها.
تم إنشاؤه خصي ً
تساعد األماكن على إنشاء نظام شامل للتنظيف والتطهير والوقاية من األمراض المعدية.
المعيار الذهبي للمنشآت الجاهزة.

دورة تدريبية على اإلنترنت عن األساسيات لمقدمي خدمات تنظيف المرافق.
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الحماية والكشف
خطط إستجابة حالة الطوارئ
تنفيذ عمليات لحاالت كوفيد 19 -المحتملة المؤكدة والمشتبه بها.
معدات الحماية الشخصية)(PPE
سيتم تقديم معدات الوقاية الشخصية للموظفين الرئيسيين ،بما في ذلك
عمال التنظيف والطب والغذاء والمشروبات.
ارتداء الكمامات
على كل زائر ارتداء الكمامة بما يتماشى مع متطلبات السلطة
المحلية.
فحص الفريق المنظم للمعرض
تشجيع جميع موظفي إنفورما على الخضوع لفحص أعراض
كوفيد  19قبل كل يوم عمل
مخطط أرض المعرض
إدخال حركة مرور الزوار أحادية االتجاه التي يمكن أن تخلق
تدفقًا منطقي عبر األماكن.

تتبع اإلتصال
تقديم المساعدة للسلطات المختصة في جهود تتبع االتصال حيث
تسمح قوانين الدولة بذلك.
األشعة تحت الحمراء والكشف عن الحرارة والفحص
الحراري
ستكون المعدات متاحة عند مداخل األماكن في تجمعات الصناعة
المنظمة.
اإلسعافات األولية المحسنة والدعم الطبي
زيادة عدد محطات اإلسعافات األولية الموجودة طوال الحدث
توفير طاقم طبي.
منطقة الحجر الصحي
تقديم منطقة الحجر الصحي المخصصة لألشخاص الذين تظهر عليهم
أعراض كوفيد19 -

التواصل
الفتات الحدث
ستشمل العالمات واألعراض الشائعة لـ كوفيد 19 -طبقا
للسلطات الطبية والصحية المناسبة.

الموقع اإللكتروني للحدث  ,التطبيقات والرسائل النصية
يمكن توصيل اإلرشادات لكل حدث عبر جميع قنوات التسويق.

رسائل ما قبل المعرض
إيصال معلومات أساسية ،بما في ذلك تحديثات من المنظمات
الصحية العالمية والمحلية ،سياسات القبول ،وإحاطة النظافة
وتدابير الحماية الصحية

دليل العارضين
سيتم تحديثه ليشمل تفاصيل محددة حول ما يجب على
العارضين القيام به لتنفيذ تدابير السالمة والنظافة
المحسنة.
اإلذاعات العامة خالل المعرض
تكرار الرسائل التي سيتم بثها حول أهمية أفضل الممارسات التي يتم
مشاركتها من السلطات الطبية والحكومية
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الخطوات القادمة:
•

ستحدد الوثائق المنفصلة أيضًا ما نحتاج إلى التزامه جميع مجموعات الجمهور ،وسيتم تقسيمها إلى سلسلة بسيطة من الخطوات
التي يتعين على العارضين والجهات الراعية والمتحدثين والمندوبين وزوار المعرض تنفيذها.

•

هدفنا األساسي هو ضمان سالمة جمهونا ومن خالل إنتاج هذه المستندات والعمل معًا ،نتطلع إلى ضمان سير أحداثنا بسالسة
ونجاح وبطبيعة الحال  ،بأمان كما هو متوقع من الشركة المنظمة.

•

هذه اإلجراءات ال تزال تحت إضفاء الطابع الرسمي وبمجرد تأكيدها ،سيتم اإلعالن عنها لجميع الحاضرين.

•

سيتم نشر هذه اإلجراءات في سلسلة من وثائق المتابعة التي تحدد ما نقوم به ،بصفتنا المنظمين ،لضمان سالمة جميع الحاضرين لدينا،
وسيشمل ذلك المدخالت والتعاون مع المكان وموقعنا.

•

هذا المستند عبارة عن ملخص لوثيقة جميع المعايير القياسية في الصناعة والتي تتوفر إذا كنت ترغب في رؤيتها ،فيرجى طلب
نسخة من الفريق المنظم للعرض.

•

يشمل كل من هذا الملخص والوثيقة الكاملة اإلطار الذي نقوم بدراسته حاليا وسيتم إصدار قائمة باإلجراءات التي سيتم االلتزام بها
في الفترة القادمة وأثناء الحدث ،مع مراعاة المبادئ التوجيهية الحكومية المحلية والوطنية.
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