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Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів покладається на організаторів Київського Безпекового Форуму Фонд «Відкрий Україну», Готель «Фермонт», а також на кожного учасника Форуму, які зобов’язуються
суворо дотримуватись усіх норм протиепідемічного захисту.
Під час підготовки та проведення Спеціального Київського Безпекового Форуму
допуск до роботи представників Фонду, персоналу готелю «Фермонт» та учасників здійснюватиметься за умови використання засобів індивідуального захисту
та після проведення термометрії безконтактним термометром. Результати перевірки будуть внесені до журналу відомостей про проведення температурного
скрінінгу.
У випадку виявлення температури понад 37,2 oС або ознак гострого респіраторного захворювання співробітник або учасник не буде допущений до місця проведення Спеціального Київського Безпекового Форуму.
У разі недотримання норм Протоколу організатори Форуму мають право припинити подальшу участь цієї особи у даному заході.
З метою забезпечення протиепідемічних заходів у залі з доповідачами
«Ballroom» (1-й поверх) буде діяти режим обмеженого доступу. До зали матимуть доступ тільки оператори та фотографи від акредитованих медіа.
Для усіх представників ЗМІ крім операторів та фотографів будуть доступні
такі зали, як «Атріум» (2-й поверх) та «Київ-1» (1-й поверх). У вищезазначених залах буде забезпечена пряма трансляція.
Даний Протокол передбачає:
 доступ до місця події після проведення термометрії безконтактним термометром;


передбачено страхування учасників;



всі учасники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту: масками
(із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи), індивідуальними антисептичними засобами та рукавицями;



їжа під час кава-брейків та ланчу буде в індивідуальному пакуванні;



всі учасники (крім спікерів) зобов’язані перебувати в масці протягом усього
часу проведення Форуму.
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Дотримання норм Протоколу включають:


місця для обробки рук антисептичними засобами, які позначатимуться
яскравими вказівниками про правила та необхідність дезінфекції рук (банер,
наклейка, тощо);



безпечний напрямок руху – входити до основної зали Ballroom та виходити з
неї учасники будуть відповідно до позначок, які вказують напрями руху (вхід з
однієї сторони, а вихід з іншої);



посилений режим вентиляції в приміщеннях, де відбуватиметься Форум;



наявність розміток в залі щодо дотримання безпечної дистанції (не менше 2 м);



безпечну дистанцію між спікерами, яка становитиме не менше 2 м;



очищення і дезінфекцію поверхонь, в тому числі дверних ручок, столів, місць
для сидіння, перил кожні 30 хв;



відстань посадкових місць між слухачами не менше 2 м один від одного;



для кожного спікера передбачено окремий мікрофон, які у перервах між сесіями оброблятимуться антисептичними засобами;



слухачам у залі, які задаватимуть питання спікерам надаватимуть окремо
передбачені мікрофони, які після кожного питання будуть оброблятись антисептичним засобом.

У місцях проведення заходу працюватимуть волонтери, які будуть стежити
за дотриманням правил протиепідемічної безпеки.
В рамках проведення спеціального Київського Безпекового Форуму
кулуарне спілкування НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ!
Організатори Форуму наполегливо просять учасників дотримуватись
правил індивідуального захисту, а саме:


не знімати маску в місцях проведення спеціального Київського Безпекового
Форуму;



регулярно мити руки з милом не менше 20 сек та обробляти їх антисептичними засобами;



не торкатись очей, носа і рота руками;



дотримуватись безпечної дистанції (не менше 2 м один від одного);



уникати масового скупчення людей у місцях проведення Форуму.

