Informacje dla odwiedzających
Ważne informacje dotyczące wymogów sanitarnych na targach we Frankfurcie w
czasie pandemii COVID-19
Messe Frankfurt jako organizator targów i gospodarz terenów targowych, jest odpowiedzialny za wdrożenie i sumienne
przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony i higieny obowiązujących w czasie targów na terenach wystawienniczych.
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich wystawców, odwiedzających, partnerów serwisowych i pracowników jest
najwyższym priorytetem Messe Frankfurt.
Poniższe informacje oparte są na obowiązujących wymaganiach określonych w rozporządzeniu landu Hesji w sprawie nowych
wymogów sanitarnych z powodu koronawirusa wydanego w dniu 7 maja 2020 r.
Jako odwiedzający targi, są Państwo zobowiązani do przestrzeganie nowych zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny na terenach targowych.
Zasady ochrony i higieny mogą ulec zmianie do czasu rozpoczęcia targów. Dlatego będziemy Państwa na bieżąco informować o
wszelkich ewentualnych zmianach na stronie www.messefrankurt.com/hygiene

Messe Frankfurt wdraża wszystkie niezbędne środki min. poprzez zapewnienie zgodności z
obowiązującymi wytycznymi. Ma to miejsce przez:
• instalację odpowiedniej ilości urządzeń do dezynfekcji rąk i tablic informacyjnych rozmieszczonych na całym terenie targowym
• zwiększona została częstotliwość i intensywność czyszczenia obszarów o dużym natężeniu ruchu oraz często używanych
powierzchni
• zastosowanie zbliżeniowych kontroli dostępu, elektronicznych biletów wstępu i płatności elektronicznych
• zapewnienie 100% świeżego powietrza dostarczanego do hal wystawowych przez cały czas trwania targów
• wymaganie pełnej rejestracji przez wszystkich uczestników (wystawców, odwiedzających, prasy, VIP-ów, partnerów serwisowych
itp.)
• wymaganie deklaracji potwierdzającej dobry stan zdrowia
• wprowadzenie przejrzystego zarządzania ruchem odwiedzających na terenach targowych, aby utrzymać dystans i pomóc każdemu
znaleźć właściwą drogę

Dodatkowo Messe Frankfurt wprowadziło:

• specjalną instrukcję higieniczną dla gastronomii
• monitorowanie najwyższej jakości wszystkich wykorzystywanych środków higienicznych
• nakaz noszenia masek na twarz jeśli będzie wymagane to przez przepisy obowiązujące w czasie targów

Zalecenia dla odwiedzających:
Zasady utrzymania
dystansu społecznego

 Obecnie konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra
 Należy unikać gromadzenia się w ciągu komunikacyjnym między stoiskami
 Na stoisku należy bezwzględnie stosować się do zaleceń obsługi stoiska

Zasady nabywania
biletów

 Bilety na targi można nabyć wyłącznie w przedsprzedaży online
 Zlikwidowana została sprzedaż biletów wielodniowych, można nabyć
wyłącznie bilet na 1, wybrany dzień targów
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Higieniczne środki
bezpieczeństwa

 Zgodność z zaleceniami higienicznymi Instytutu Roberta Kocha (www.rki.de)
 Korzystanie z dozowników środków dezynfekujących znajdujących się, przy wejściach jak i wyjściach ze
stoiska oraz w miejscach ogólnodostępnych na terenach targowych
 Maski na twarz muszą być noszone, jeśli będą wymagały tego przepisy obowiązujące w czasie targów

Informacje
ogólne

 Należy przestrzegać przepisów dotyczących podróży i kwarantanny obowiązujących w czasie targów
 Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony i higieny obowiązujących w czasie targów

Wszystkie wyszczególnione powyżej wymogi obowiązują w chwili obecnej (czerwiec 2020) i mogą ulec zmianie w
przypadku zmiany sytuacji sanitarnej.

Messe Frankfurt Venue GmbH
Ostatnio aktualizowane:
C z e r w i e c 2020

Jeśli zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany, będziemy Państwa informować i codziennie aktualizować zasady na
stronie www.messefrankfurt.com/hygiene.
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