
Targi 2021
BEZPIECZNE

Informacje dla wystawców i zwiedzających



Troszczymy się o wspólne bezpieczeństwo i komfort 
osób przebywających na terenie targów. W związku 
z tym wdrożyliśmy szereg działań dotyczących 
ochrony i higieny obowiązujących w czasie wydarzeń 
odbywających się w G2A Arena oraz Hali Podpromie.

Zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników, wystawców, odwiedzających, 
partnerów serwisowych i pracowników jest naszym 
najwyższym priorytetem.
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�

Ogólnodostępne urządzenia 
do dezynfekcji rąk.

�

Tablice informacyjne 
na terenie obiektu.

�

Limitowana i w pełni 
kontrolowana liczba 
uczestników wydarzeń.

�

Zastosowanie zbliżeniowych 
kontroli dostępu, 
elektronicznych biletów wstępu 
i płatności elektronicznych.

�

Częste wietrzenie 
pomieszczeń zamkniętych 
(sale konferencyjne 
i kongresowe).

�

Wprowadzenie przejrzystego 
zarządzania ruchem 
zwiedzających na terenach 
targowych.

�

Odrębne drogi komunikacji 
dla uczestników wchodzących 
i wychodzących z obiektu.

�

Zwiększenie szerokości 
ciągów komunikacyjnych.

�

Stanowiska rejestracyjne 
oddzielone ekranami pleksi.

Zabezpieczenie obiektu i stworzenie odpowiedniej przestrzeni:

MINIMALIZUJEMY RYZYKO, ZAPEWNIAJĄC
JEDNOCZEŚNIE KOMFORT SPOTKAŃ
____
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�

Wymaganie od wystawców 
deklaracji potwierdzającej 

dobry stan zdrowia.

DBAMY O TWOJE ZDROWIE
____

Ochrona zdrowia i higieniczne środki bezpieczeństwa:

�

Obowiązkowa dezynfekcja rąk 
wszystkich uczestników 

wydarzenia wchodzących 
na teren obiektu.

�

Bezdotykowe mierzenie 
temperatury wszystkim osobom 

wchodzącym do obiektu.

�

Obowiązek zasłaniania 
nosa i ust przez wszystkich 
uczestników, pracowników 

oraz organizatorów.

Utrzymanie dystansu społecznego:

• Zachowanie minimalnej odległości 
 1,5 metra pomiędzy osobami.

• Unikanie gromadzenia się 
 w ciągu komunikacyjnym.

BEZPIECZNA STREFA
PRZESTRZENI____
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WDROŻENIE REJESTRACJI
I SYSTEMÓW BEZDOTYKOWYCH
____

�

Wymaganie pełnej elektronicznej rejestracji przez wszystkich 
uczestników wydarzenia (w tym wystawców, odwiedzających, 
prasy, VIP-ów, partnerów serwisowych i innych).

�

Sprzedaż biletów wstępu w wersji online.

�

Zastosowanie zbliżeniowych urządzeń kontroli dostępu 
i metod płatności elektronicznych.

DODATKOWE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE____

�

Wdrożenie specjalnych
procedur higienicznych 
dla gastronomii.

�

Wyodrębnienie odpowiedniego 
pomieszczenia dla osób 
z objawami infekcji.

�

Zwiększona częstotliwość 
i intensywność czyszczenia 
obszarów o dużym natężeniu 
ruchu oraz często używanych 
powierzchni.



Zapewnienie obecności 
zespołu medycznego 
podczas wydarzeń.
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Na stoisku powinny obowiązywać wszystkie wcześniej 
opisane przepisy bezpieczeństwa. Ponadto, wystawca może 
wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia na własnym stoisku, 
a zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania tych zaleceń.

Zasady ochrony i higieny mogą ulec zmianie, dlatego będziemy 
na bieżąco informować Państwa o wszelkich ewentualnych 
zmianach na stronie targirzeszowskie.pl lub drogą mailową.

MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie

� ul. Mieszka I 48/50 Rzeszów 35-303
� biuro@targirzeszowskie.pl

 17 850 75 99
	 targirzeszowskie.pl


