#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.
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, Uczestnik nie powinien uczestniczyć
w wydarzeniu. Jeśli uczestnik zachoruje/stwierdzi u siebie niepokojące objawy
podczas wydarzenia powinien niezwłocznie zadzwonić na telefon alarmowy
Organizatora +48 697 367 082 lub recepcję hotelu. Zostanie czasowo
odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, następnie incydent zostanie
zgłoszony do kierownictwa obiektu, w którym realizowane jest wydarzenie, co
umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba,
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
Ustalona zostanie lista osób obecnych w tym samym czasie i miejscu na terenie
spotkania, w których przebywał Uczestnik i zostaną wydane zalecenia
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących
się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Powiadomiona zostanie właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarnoepidemiologiczną i Uczestnik stosować się będzie ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
Stosuj się do zasad obowiązujących w obiektach.
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Zachęcamy Uczestników do regularnego mycia rąk mydłem, zgodnie
z instrukcjami dostępnymi w hotelowych łazienkach oraz przed salą
konferencyjną.
Zachęcamy Uczestników do utrzymywania bezpiecznych 2 m odległości
w kontaktach bezpośrednich.
Zachęcamy Uczestników do dezynfekcji rąk przed wejściem do i po wyjściu
z restauracji, kawiarni hotelowych, sali konferencyjnej.

BEZPIECZNE KONFERENCJE
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Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów.
Uruchomienie alarmowego numeru telefonu organizatora, dostępnego w czasie
wydarzenia +48 697 367 082.
Ograniczenie ilość personelu obsługi do niezbędnego minimum.
Obowiązkowe stosowanie przez Uczestników środków ochrony osobistej –
maseczek/przyłbic i jednorazowych rękawiczek. W razie potrzeby maseczki oraz
rękawiczki jednorazowe będą dostępne u Organizatora.
Zorganizowanie osobnych stref wejścia/wyjścia.
Przed rozpoczęciem konferencji obowiązkowo należy umyć ręce wodą
z mydłem.
Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Dostępne są płyny do dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z Sali konferencyjnej
– obowiązkowa dezynfekcja rąk.
Zachęcamy wszystkich Uczestników do uśmiechu na powitanie – w zastępstwie
uścisku dłoni.
Osoby oczekujące na wejście na sale konferencyjną powinny stać
w odległościach co 2 metry.
W etapie I rekomenduje się rezygnację z recepcji, dlatego też dostosowujemy się
do obecnych zaleceń. Materiały będą na każdego uczestnika czekały na
krześle/stole przypisanym indywidulanie do każdej osoby.
Uczestnicy korzystają z własnych, osobistych długopisów.
Regularnie wietrzone są sale konferencyjne oraz czyszczone powierzchnie
wspólne, z którymi stykają się uczestnicy.
Układ przestrzenny zorganizowany w sposób: zapewniający zwiększenie
fizycznej odległości między Uczestnikami min. 2 metry; uniemożliwiający
samodzielny wybór miejsca przez Uczestnika (miejsca/krzesła itp. specjalnie
oznakowane i przypisane do danej osoby).

BEZPIECZNE 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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