GELECEĞE ÇOK DAHA
AKILLI BİR YAKLAŞIM.
DAHA FAZLA İŞ İÇİN DAHA FAZLA GÜVENLİK.
Ticaret fuarları, konferanslar ve kongrelerin düzenlenmesi,
özellikle korona zamanlarında özel hijyen ve enfeksiyon
önleme tedbirleri gerektirir. Deutsche Messe olarak tüm
müşterilerin, ortakların, ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığı ve
güvenliği bizim önceliğimizdir.
Bu nedenle, etkinliklerimizde güvenliğiniz için aşağıdaki genel
koşullar geçerlidir.
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Herhangi bir soru için bize ulaşın:
unternehmenskommunikation@messe.de
www.messe.de

DAHA HİJYENİK
Hannover fuar alanı şimdiden en yüksek hijyen standartlarını garanti eden bir
altyapıya sahip. Bu önlemler şimdi bir kez daha önemli ölçüde genişletilecektir.
Bizim için sağlığın korunması ve iş geliştirme el ele gider.

Dezenfektanlar
Dezenfektanlar, fuar
alanlarının tüm bölümlerine
oldukça görünür bir şekilde
monte edilir.

!
Hijyen kuralları
Tüm katılımcılar fuar
alanında temel hijyen
kuralları hakkında
bilgilendirilir.
(el sıkışma olmadan tebrik
etme, kolun içine doğru
öksürme / hapşırma,
ellerin düzenli olarak
temizlenmesi, yüze
dokunmaktan kaçınma vb.)

Temizlik
Kapı kolları, merdivenlerdeki
korkuluklar ve sık kullanılan
yüzeyler kalıcı olarak
temizlenir ve dezenfekte
edilir. Bu aynı zamanda
sıhhi tesisler için de
geçerlidir.

Ağız ve burun koruması
Temel olarak, eğer minimum
1.50 m sosyal mesafe
korunmazsa, tüm katılımcılar ve
ziyaretçiler maske takmalıdır.

Havalandırma
Girişler, fuar alanındaki salonlar
ve konferans alanları, modern
havalandırma sistemlerimiz
kullanılarak sürekli
havalandırılmaktadır.

DAHA MESAFELİ
Sergi alanlarında asgari 1.50 m mesafeyi korumak için aşağıdaki
önlemler uygulanacaktır.

Minimum mesafe kuralları
Tüm fuar katılımcıları kendi aralarında minimum 1.50 m mesafeyi
koruyabilmelidir. Bu nedenle, her etkinlik için etkinlik günü başına
maksimum katılımcı sayısı belirtilecektir. Fuar standları ayrıca stand
alanında bulunan tüm kişiler arasında en az 1.50 m mesafeyi
koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

Daha fazla boş alan
Fuarın tüm alanlarında (örneğin
salonlar, girişler, konferans ve
toplantı odaları, yemek alanlarında)
gerekli mesafe kurallarına
uyulmalıdır. Bu alanlar için gerekli
görüldüğü takdirde daha fazla alan
genişletmeleri oluşturulacaktır.

Ayrı giriş ve çıkışlar
Sergi alanlarının tüm
alanlarında girişler ve çıkışlar
mümkün olduğunca
birbirinden ayrılacaktır.

Daha geniş koridorlar
Salonlardaki koridor
genişlikleri büyütülecek ve
yoğun ve kalabalık
noktalarda (giriş ve çıkışların
önünde, servis noktalarında,
restoranların, vestiyerlerin ve
tuvaletlerin önünde) ek
alanlar oluşturulacaktır.

DAHA GÜVENLİ
Alınacak çok sayıda önlem, fuar ziyaretinizin tüm aşamalarında mümkün
olan en iyi sağlık korumasını da sağlar. İster fuar alanlarında, ister yemek
servislerinde, ister katılımcı standlarında, ister otelinizde olsun.

Fuar alanında yemek servisi
Yemek servisi de tüm yasal
gereklilikleri karşılayacaktır.
Sağlık uzmanları ile iletişim
Deutsche Messe AG ilgili sağlık
otoriteleri ile sürekli temas
halindedir. Fuar alanında tıbbi
bakım günün her saati
verilmektedir.

Çevirimiçi kayıt
Kurulum ve demontaj da dahil olmak
üzere sergi alanlarındaki tüm
katılımcılar için ön kayıt zorunludur.
Ayrıca, katılımcılar ziyaretçilere hangi
günlerde sergi alanında kalacağını
belirtmelidir. Bu, sergi alanındaki
toplam katılımcı sayısının kontrolünü
sağlar.

Ziyaretçilerin fuar standlarına kaydı
Stand katılımcıları, standlarına
danışma, veya satış görüşmeleri için
gelen ve 15 dakika veya daha uzun
süre kalan tüm ziyaretçileri stantta
kaydetmelidir. Belirleyici faktörler,
ziyaretçinin iletişim bilgileri ve
görüşmenin uzunluğudur.

Hannover bölgesindeki oteller
Otel ve catering sektörü ile yakın
temas halindeyiz. Bölgede
kapsamlı koruma konseptleri
uygulanmaktadır. Başarılı bir fuar
ziyareti yapmanızın önünde hiçbir
engel bulunmamaktadır.

Korona ile mücadelede bizi destekliyor
Korona-Uyarı-Uygulaması; enfekte olan bir kişiyle
temasta bulunup bulunmadığımızı ve bizim için de
bulaşma riskinin olup olmadığını tespit etmemize
yardımcı oluyor. Bu sayede enfeksiyon zincirlerini daha
kolay kesintiye uğratabiliriz. Uygulama, federal
hükümetin sunduğu bir hizmettir. Uygulamanın
indirilmesi ve kullanımı tamamen gönüllülük
bazındadır. Ücretsiz olarak App Store veya Google Play
üzerinden erişime sunulmuştur.

