Bezpieczny
Biznes

W procesie przywracania i na nowo organizowania wydarzeń targowych i konferencyjnych
koncentrujemy się przede wszystkim na tym, by były bezpiecznym miejscem spotkań.
Priorytetem zarządu Targów Kielce jest wdrożenie wszelkich środków bezpieczeństwa,
przy jednoczesnej dbałości o komfort przebywających na terenie ośrodka wystawienniczego gości.
Środki ochrony osobistej, odpowiednia odległość między uczestnikami, częsta dezynfekcja
dotykanych elementów, ale również innowacyjne rozwiązania techniczne – o tym wszystkim
pamiętamy podczas organizacji jak i trwania wydarzeń.
Uczestników naszych wydarzeń obowiązują precyzyjne procedury, jak np.
obowiązkowa rejestracja. Na teren targów mogą wejść wyłącznie osoby uprawnione,
pracownicy obsługi i służby serwisowe. Każdy uczestniczący w targach i konferencjach
(wystawcy, zwiedzający, media, osoby świadczące usługi) składa obowiązkową
deklarację epidemiologiczną - o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.

Tworzymy
bezpieczną przestrzeń
biznesową,
opartą o ścisłe
zasady bezpieczeństwa

Stosujemy
innowacyjne rozwiązania
Na terenie targów wdrożono innowacyjne rozwiązanie polegające na zamontowaniu
wielofunkcyjnej bramki, stanowiącej punkt indywidualnej kontroli sanitarnej.
Urządzenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób uczestniczących
w wydarzeniach organizowanych na terenie Targów Kielce
oraz Centrum Kongresowego

Nowoczesna mobilna kabina diagnostyczno-prewencyjna
wyposażona w funkcje mierzenia temperatury
oraz automatycznej dezynfekcji, tzw. dekontaminacji*

*Proces polega na wejściu do kabiny i zrobieniu pełnego obrotu (360º) z uniesionymi rękoma.
Jest to absolutnie bezpieczne, dlatego, że do odkażania wykorzystywany jest system
mikrozraszania, dzięki czemu powstaje sucha mgła. Urządzenie w ciągu kilkunastu
sekund pozbawia wirusów i bakterii obecnych na ubraniu i obuwiu.

Stwarzamy
odpowiednie warunki

Systemy rejestracji online
dla wystawców, mediów
i zwiedzających

Sprzedaż biletów wstępu online
z podziałem na poszczególne
dni targowe

Limitowana i w pełni
kontrolowana liczba
uczestników wydarzeń

Zapewniamy
odpowiednią
przestrzeń

1,5 m

Oznakowane, bezpieczne strefy
do wejścia, z zachowaniem
1,5 m odległości pomiędzy osobami

Bezdotykowy system
sprawdzania dokumentów
Wyjście
Wejście

Odrębne drogi komunikacji
dla uczestników wchodzących i wychodzących.
Ruch po obiekcie odbywa się w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia

Dbamy
o twoje bezpieczeństwo

Obowiązek zasłaniania nosa
i ust przestrzegany przez
pracowników, osoby zajmujące się
organizacją i uczestniczących
w wydarzeniu

Każdorazowe obowiązkowe,
bezdotykowe
mierzenie temperatury
osób wchodzących
do obiektu

(maseczką, przyłbicą lub innym materiałem*)

Obowiązkowa dezynfekcja rąk
dla wszystkich osób
wchodzących do obiektu

Ogólnodostępne pojemniki
z preparatem dezynfekującym
rozmieszczone w wielu miejscach
w obiekcie

*Na terenie obiektu istnieje możliwość zakupu maseczek

Minimalizujemy ryzyko

1

2

3

3m

Zwiększenie szerokości
ciągów komunikacyjnych
pomiędzy stoiskami do min. 3 metrów

System precyzyjnego liczenia
osób przebywających jednocześnie
w obiekcie

Kasy, stanowiska rejestracyjne
oraz recepcyjne,
oddzielone ekranami plexi

Płatności realizowane
w systemie bezgotówkowym

Wydarzenia zaplanowane
w ten sposób, aby unikać zbędnego
gromadzenia się osób w jednym miejscu

Rezygnacja z dystrybucji
materiałów reklamowych
na terenie wydarzenia

Działamy i wspieramy

Regularna (nie rzadziej niż co 2 godz.)
dezynfekcja powierzchni wspólnych,
w szczególności: poręczy, klamek,
guzików w windach oraz elementów stoisk

Odpowiednia liczba
pracowników ochrony,
monitorujących wszelkiego rodzaju
przypadki naruszenia zasad sanitarnych

Zapewnienie zespołu medycznego
wyposażonego
w termometry bezdotykowe
w trakcie wydarzenia

Wyodrębnienie odizolowanych
i odpowiednio dezynfekowanych
pomieszczeń dla osób z objawami infekcji

!
Alarmowy numer telefonu:
+48/504842390

Komunikujemy

i
Akcje informacyjne
dotyczące zasad
bezpieczeństwa
obowiązujących
na terenie targowym

Precyzyjne komunikaty
i instrukcje w trakcie
wydarzenia dotyczące
bezpieczeństwa
i zasad higieny

Umieszczone w widocznych
miejscach materiały
edukacyjne (plakaty, plansze,
filmy instruktażowe)
na temat bezpiecznego
zachowania

Targi
Kielce

Targi Kielce to organizator 70 imprez targowych i 700 konferencji,
posiadający nowoczesną infrastrukturę i dysponujący 90 000 m2
powierzchni wystawienniczej, w tym 36 000 m2m w 7 pawilonach
wystawienniczych, a także własnym centrum kongresowym oraz
2400 miejscami parkingowymi. Wszystkie przestrzenie wykorzystywane podczas wydarzeń targowych oraz konferencyjnych są odpowiednio przygotowywane i dostosowywane zgodnie z odgórnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Ogromna przestrzeń jaką
dysponują Targi Kielce umożliwia zachowanie odpowiedniego dystansu
między uczestnikami spotkań, a kubatura obiektu i system wentylacyjny
zapewniają wymianę powietrza. Obiekt jest również przygotowany do
automatycznego zliczania wchodzących.

Wypracowane procedury
są wynikiem współpracy
ekspertów i przedstawicieli
branży targowo-kongresowej

Procedury
obowiązujące
w Targach Kielce SA
spełniają najwyższe
standardy

Rozwiązania zostały opracowane na podstawie m.in.:
• Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/targi
• na podstawie wytycznych GIS i WHO
• wytycznych EEIA (Europejski Związek
Przemysłu Targowego)
• wytycznych UFI (Światowego Stowarzyszenia Targów)
• oraz PIPT (Polskiej Izby Przemysłu Targowego)

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020,
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, targi mogą odbywać się
od 6 czerwca br

Kontakt
TARGI KIELCE SA
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
tel. +48 41 365 12 22
fax +48 41 345 62 61
biuro@targikielce.pl

