ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ПАЧУЪРК ООД

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
1. Животът и здравето на изложители, гости, организатори и обслужващите всяко събитие са основна
ценност и приоритет в дейността на Пачуърк ООД.
2. Никое събитие или конкретно действие по неговата организация и провеждане не могат да застрашават
живота и здравето на участниците в него.
3. Всички мерки и правила, в настоящия документ, за провеждане на събития са съгласувани и отчитат
основните нормативни документи на СЗО, Министерство на задравеопазването и контролните органи.
4. Всички мерки и правила, в настоящия документ, са задължителни за всеки участник в събитията
организирани от Пачуърк ООД.

МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
1. Осигуряване на безопасна дистанция и защита при общуване. Мерки:
-

Редуциране на броя на експозиционните позиции и позициониране, осигуряващи минимална дистанция
между изложителите от 1.5 метра;

-

Поставяне на всеки щанд на прозрачен предпазен екран, с което се закрива над 80 % от лицева страна
и се постига изолация между изложители и посетители;

-

Осигуряване и използване на лични предпазни средства - маски, шлемове и други за изложители,
посетители и обслужващ персонал.

2. Контрол на човекопотока и преодоляване на концентрация на хора. Мерки:
-

Обособяване на еднопосочни потоци на движение на посетители и изложители;

-

Непрекъснат контрол на движението на посетителите и недопускане на повече от двама души пред
един щанд по едно и също време;

-

Контрол на общия брой на посетителите и изложителите и недопускане на превишаване броя на
хората на единица площ, в съответствие с разпоредбите на здравните власти.

3. Хигиена и дезинфекция. Мерки:
-

Дезинфекция на всеки посетител и изложител;

-

Периодична дезинфекция и почиствване на общите пространства;

-

Настройване на вентилационните системи за извеждане на въздуха от залите и осигуряване на
постоянен поток от свеж въздух.

4. Информиране и обучение. Мерки:
-

Запознаване на всички участници с противоепидемичните мерки и правила при провеждане на
събития;

-

Разполагане на информационни материали, във всички пространства, за противоепидемичните мерки
и правилата по време на провеждане на събитията;

-

Информиране на всеки посетител за мерките и правилата, които трябва да спазва, осигуряващи
нужната дистанция и хигиена на общуване;

-

Разполагане на необходимото количество информационни и насочващи материали и маркировка,
обозначаващи еднопосочните потоци на движение;

-

Събиране на контактна информация, даваща възможност за проследяване на контактите, в случай на
необходимост.

Настоящият документ е рамков и определя основните противоепидемични мерки и правила, задължителни за
всички участници в събития, организирани от Пачуърк ООД. Документът може да бъде променян, в зависимост
от разпоредбите и изискванията на здравните власти.
Всеки участник в събития организирани от Пачуърк ООД, получава екземпляр от настоящия документ и със
своя подпис декларира, че се е запознал с документа и ще спазва всички посочени мерки и правила.
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