#bezpiecznyEKORUM
#wspieramyPOLSKIEhotele

BEZPIECZNA LOKALIZACJA
Nasze wydarzenia organizujemy w dużych obiektach hotelowych, tak aby nasi
Uczestnicy mieli do dyspozycji dużą przestrzeń – zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz obiektu, co pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości minimum
2 metrów. Uczestnicy przebywający w hotelu nie są narażeni na bezpośrednie
kontakty z dużą liczbą osób.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
•
•
•
•
•

Na konferencję wybieraj się tylko wówczas, gdy jesteś zdrowy; jeżeli zachorujesz
podczas wyjazdu, zastosuj się do obowiązujących zasad i zaleceń.
Stosuj się do zasad obowiązujących w obiektach.
Zachęcamy Uczestników do regularnego mycia rąk mydłem, zgodnie
z instrukcjami dostępnymi w hotelowych łazienkach.
Zachęcamy Uczestników do utrzymywania bezpiecznych odległości
w kontaktach bezpośrednich.
Zachęcamy Uczestników do dezynfekcji rąk przed wejściem do i po wyjściu
z restauracji czy kawiarni hotelowych.

BEZPIECZNE KONFERENCJE
•
•
•
•

W biurze konferencji dostępne są płyny do dezynfekcji rąk – zachęcamy
Uczestników do dezynfekcji rąk.
Na życzenie Uczestników w biurze konferencji dostępny jest pakiet
z podstawowymi środkami ochronnymi (maska, rękawiczki).
Zachęcamy wszystkich Uczestników do uśmiechu na powitanie – w zastępstwie
uścisku dłoni.
Przy biurze konferencyjnym może przebywać tylko 1 Uczestnik.

•
•
•
•
•
•

Osoby oczekujące na obsługę w biurze konferencji powinny stać w odległościach
co 2 metry.
Biuro konferencji obsługuje Uczestników w jednorazowych rękawiczkach
i przyłbicach.
Uczestnicy korzystają z własnych, osobistych długopisów.
Regularnie wietrzymy wszystkie sale konferencyjne.
Krzesła konferencyjne ustawiane są w bezpiecznych odległościach,
z zachowaniem 2 metrów odległości.
Proponujemy naszym Uczestnikom wyłącznie pokoje 1-osobowe, chyba że wola
Uczestnika jest inna.

POSIŁKI
•
•

Ograniczyliśmy liczbę osób jednocześnie spożywających posiłki z zachowaniem
bezpiecznych odległości stolików co 2 metry, w wyznaczonych strefach.
Posiłki są serwowane i organizowane w miarę możliwości na świeżym
powietrzu.

WSPIERAMY POLSKIE HOTELE
W tym roku organizujemy konferencje wyłącznie w hotelach należących do
polskich właścicieli, tak aby wspomóc polską branżę hotelarską w tych trudnych
dla niej czasach.

Chcesz wziąć udział w konferencji?
Wyślij e-mail: ekorum@ekorum.pl, a otrzymasz wszelkie potrzebne informacje
tel. 61 67 00 965

www.ekorum.pl
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