النسخة األولى 21 ،مارس 2021

عـودة واثقـة وآمنـة إلـى

عالم األعمال
قبل

أثناء

إطــــار عــمــــــل تنظـيـــــمي
الستضافة الفعاليات اآلمنــــة
ظــــل كـوفـيــــد 19 -
فــــي
ّ

بعد

تخضع المعلومات الواردة في هذا الكتيب للتعديل وفقًا لإلرشادات المحدثة التي تصدر عن
الهيئات الحكومية ذات الصلة في أبوظبي والجهات المعنية على المستوى العالمي.

مـقـدمـــة
تقدم في هذا
تلتزم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بضمان صحة وسالمة جميع زوارها ،حيث ّ
الدليل أهم اإلجراءات التي تم تطبيقها لتحقيق هذا الهدف بالتزامن مع إعادة افتتاح المرافق والعودة
لتنظيم الفعاليات.
ويوضح هذا الدليل إرشادات وإجراءات “أدنيك” الستضافة الفعاليات بأمان في ّ
ّ
ظل جائحة كوفيد،19-
حيث يغطي جميع مراحل تنظيم الفعاليات من مرحلة التخطيط إلى انعقاد الفعالية وصو ً
ال إلى
تفكيك منصات العرض واألجنحة المشاركة.
هذا الدليل مخصص لالستخدام من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض وجميع األطراف المعنية في
القطاع (الجهات المنظمة والعارضين والزوار والشركاء) ،وسيتم البدء بتنفيذ اإلجراءات الواردة بمجرد
عودة المرافق الستضافة الفعاليات.
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منهجية العمل

شركة أبوظبي الوطنية للمعارض هي الشريك الموثوق لتخطيط الفعاليات اآلمنة ،حيث يجري تعيين
مديرًا لعالقات العمالء ومسؤو ً
ال عن تخطيط الفعالية للعمل مع العمالء لضمان إقامة الفعالية
بأمان وتحقيق النجاح المنشود منذ بدء التخطيط إلى ما بعد انتهاء الفعالية.
بناء على أفضل الممارسات في قطاع الفعاليات العالمية الصادرة عن الرابطة
اعتمدنا هذه المنهجية ً
الدولية لمراكز المؤتمرات ،والرابطة الدولية لالجتماعات والمؤتمرات ،والرابطة العالمية للمعارض.
كما تتطابق اإلرشادات الواردة في هذا الدليل مع إرشادات الصحة والسالمة الصادرة عن حكومة
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وإمارة أبوظبي ،ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ،باإلضافة إلى
المعايير اإلرشادية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ،والتي يجري تحديثها وفق أي إرشادات
جديدة صادرة في هذا اإلطار.
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قبل الفعالية
مرحلة التخطيط

ستتعاون “أدنيك” مع العمالء في مرحلة التخطيط لمراجعة
مخططات أرضية الفعاليات المقترحة وتقديم المشورة حول
تدابير التباعد االجتماعي والسعة القصوى للمساحة المخصصة
للفعالية دون التأثير على أهدافها.

ّ
المنظمة التعاون مع المشرفين
يجب على الجهات
على موقع الفعالية إلجراء تقييم للمخاطر ،وسيقوم
مخطط الفعالية بتزويد العمالء بجميع المعلومات حول
متطلبات تنظيم الفعالية.

ّ
مفصلة للجهات العارضة على ضوء عملية تقييم المخاطر ،ويتعيّن عليهم
المنظمة مسؤولية تقديم إرشادات
ستتو ّلى الجهات
ّ
توضيحها للجهات العارضة والوفود المشاركة.
ّ
مفصلة لمختلف األطراف المعنيّة (مثل العارضين ،والمقاولين ،والزوار ،وما
المنظمة مسؤولية إعداد وتقديم إرشادات
ستتو ّلى الجهات
ّ
إلى ذلك) على ضوء الذي تحدده عملية تقييم المخاطر،

عمليات التعقيم واإلجراءات الصحية

تلتزم “أدنيك” بإجراء عمليات تنظيف عميقة
لموقع الفعالية والتي تتضمن رشها بالرذاذ
المعقم ،باإلضافة إلى إجراءات التعقيم اإلضافية
لمساحات الفعالية بعد اكتمال نصب مساحات
العرض وقبل وصول الزوار.
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سيتم تعقيم المكان بانتظام مع تطبيق إجراءات إضافية على المناطق
التي تشهد ازدحامًا كبيرًا أو المعرضة للمس ومختلف األسطح.
قد نأخذ في اإلعتبار إضافة إجراءات تعقيم أثناء الفعالية وفي نهاية كل
ً
وفقا لمدة وطبيعة الفعالية الخاصة بك.
يوم خالل فترة اإليجار

قبل الفعالية
التدريب
يتلقى جميع موظفي “أدنيك” تدريبًا منتظمًا حول إجراءات الصحة والسالمة .كما
يحصل جميع أفراد العمليات التشغيلية ،مثل موظفي األمن وتقديم الطعام وطاقم
الخاصة بإجراءات الوقاية من كوفيد.19-
التنظيف ،على آخر التحديثات
ّ

بنــاء أجنحة العرض
ّ
منظم فعاليتكم على ضمان التزام الجميع خالل عملية بناء مساحات
سيعمل
وأجنحة العرض وفق معايير وأنظمة السالمة فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي
واالزدحام .وسيتم تنسيق جميع عمليات التسليم مع الفريق األمني التابع لـ”أدنيك”
مع خضوعها إلجراءات التعقيم.
أثناء عملية بناء مساحات وأجنحة العرض ،يجب على المنظم إبالغ جميع األطراف المعنيّة
بإلزامية تعقيم وغسل أيديهم بانتظام والتأكد من اتباعهم إلرشادات وإجراءات الوقاية
من كوفيد 19 -عبر نظام اإلعالن بمكبرات الصوت وفريق اإلدارة الميدانية..

إجراءات دخول الموظفين والمقاولين إلى موقع الفعالية

سيتم تخصيص نقاط دخول وخروج محددة لجميع الموظفين
والمقاولين ،،وسيتم تجهيز جميع نقاط الدخول بماسحات حرارية تخضع
لمراقبة وإشراف فريق “أدنيك” األمني .كما سيتوجب عليهم تثبيت تطبيق
الحصن* وإبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد .19-لن يُسمح ألي شخص
يسجل قراءة ثانية أعلى من  37.3درجة مئوية بدخول الموقع.
ّ
*سيتم وضع إجراءات بديلة بالنسبة للجهات المنظمة الدولية والموظفين والمقاولين الدوليين.
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ينبغي االلتزام بارتداء أقنعة الوجه الواقية في
جميع األوقات .وانسجامًا مع البروتوكوالت
الحكومية ،سيتم تطبيق اإلجراءات المناسبة
للتعامل مع أي زائر تظهر عليه أو يبلغ عن ظهور
أعراض كوفيد 19-خالل الفعالية.

أثناء الفعالية
إجراءات دخول الزوار إلى مكان الفعالية

يجري تنظيم نقاط الدخول المخصصة لزوار الفعالية من قبل موظفي األمن للحفاظ على مسافات التباعد االجتماعي المناسبة.
أي شخص تظهر عليه أو يبلغ عن
وسيتم تجهيز جميع نقاط الدخول بأجهزة المسح الحراري وتطبيق اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع ّ
أي وقت خالل الفعالية .كما سيتم تخصيص منطقة عزل للزوار الذين تظهر عليهم مؤشرات
وجود أعراض كوفيد 19-لديه في ّ
ارتفاع في درجات الحرارة عند الفحص األولي ،وسيتاح للزوار الذين تزيد درجة حرارتهم عن  37.3درجة مئوية فرصة االسترخاء في
يسجل قراءة ثانية أعلى من  37.3درجة مئوية بدخول موقع الفعالية.
منطقة معزولة ،بينما لن يُسمح ألي شخص
ّ

صحي في الفترة التي تسبق الفعالية
أي شخص يشعر بتوعك
يتوجب على ّ
ّ
عدم الحضور .كما يتوجب على جميع الزوار ارتداء الكمامات في جميع األوقات.
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سيتم تطبيق اإلجراءات المناسبة لخدمة أي زائر
يشعر بتوعك في أي وقت خالل الفعالية.

أثناء الفعالية
الحد من التالمس
ّ
عملية التسجيل وإصدار التذاكر يجب أن
تكون بدون تالمس ،ويجب أن يتم التشجيع
للحد من
على التسجيل قبل الفعالية
ّ
والتجمع.
طوابير االنتظار
ّ
ّ
المنظمة أيضًا تقليص
يجب على الجهات
أو عدم طباعة المطبوعات في الفعالية
للحد من التالمس ،بما يشمل المواد
ّ
الترويجية كالهدايا والكتيبات والنشرات،
على أن يتم تغليف هذه المواد الترويجية
بشكل فردي ومنفصل.

التباعد االجتماعي والتحكم باالزدحام
ّ
منظمي الفعاليات على آليات الدخول
االتفاق مع
المتعاقب وأنظمة الدخول والخروج ذات االتجاه الواحد
بما يناسب مساحة الفعالية.
سيتم تطبيق السعة المسموح بها في الموقع
ومعايير التباعد االجتماعي وأنظمة الدخول والخروج
ذات االتجاه الواحد المتفق عليها في مراحل التخطيط
للفعالية ،وذلك باستخدام ملصقات أرضية والفتات
إرشادية واإلدارة الفاعلة لكل ما يتعلق بالزوار.
نوصي بتعيين مدراء ميدانيين للفعاليات لمساعدة
الزوار ،والعارضين ،والمقاولين أثناء عملية البناء ،وافتتاح
الفعالية ،وأثناء عملية الهدم.
يجب على المنظم إبالغ جميع األطراف المعنية
بإلزامية تعقيم وغسل أيديهم بانتظام والتأكد من
اتباعهم إلرشادات وإجراءات الوقاية من كوفيد19-
عبر نظام اإلعالن بمكبرات الصوت.
تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي في جميع مساحات
الفعالية ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم ،باإلضافة
إلى دورات المياه وغرف الصالة وجميع المرافق األخرى.
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أثناء الفعالية
عمليات التعقيم واإلجراءات الصحية *
سنجري تعقيمًا لجميع مساحات ومرافق
الفعالية بانتظام بما فيها المقاعد ،باإلضافة
إلى رش المساحات المزدحمة بالرذاذ
المعقم ،وسيتم تطهير األسطح عالية
التالمس مثل المصاعد ،وأجهزة الصراف اآللي،
ومقابض األدراج بشكل منتظم.
تخضع جميع مساحات الفعالية لعمليات
تعقيم بين الجلسات وسيجري تعقيم جميع
المعدات الصوتية والبصرية بعد ّ
كل استخدام،
ّ
إلى جانب التخلص من جميع العناصر غير
الضرورية مثل دفاتر المالحظات من غرف
االجتماعات مع توفيرها عند الطلب.

يجب أن يتم مراعاة الوقت المناسب للتعقيم بين
الجلسات في الجداول الزمنية للمؤتمرات.

يتوفر في جميع دورات المياه وغرف الصالة
موظف مخصص للتنظيف والتعقيم بشكل
ّ
معقمات األيدي في
منتظم .كما ستتوفر
مختلف أنحاء الفعالية.
المعدات البصرية والسمعية
يتحمل مزوّ د خدمات
ّ
ّ
تكلفة التعقيم كجزء من الخدمة التي يقدمها
المدرجة في إجراءات التشغيل
وإجراءات التعقيم ُ
الموحدة.
نشجع على اعتماد طرق الدفع غير التالمسية في
ّ
مكان الفعالية.

*

تتوفر خدمة التعقيم اليومية مجانًا خالل ثالث فترات (على سبيل المثال ،خالل فترة منتصف الصباح ،وفترة الغداء ،ومنتصف بعد الظهر) لكل مساحة مؤجرة
لإلجتماعات أو المؤتمرات.

*
المفصلة.
* يجب االتفاق على جدولة إجراءات التعقيم مع فريق تخطيط الفعالية خالل مرحلة التخطيط
ّ
يتحمل العارضون التكاليف اإلضافية لخدمة التعقيم في حال تنظيم عروض تقديمية في مساحة العرض المخصصة.
*
ّ

ّ
المقدم مجانا  -وذلك بناء على ما يتم االتفاق عليه خالل مرحلة تقييم المخاطر.
المنظم تكاليف إضافية لخدمة التعقيم  -إذا تجاوزت العدد
قد يتحمل
ّ
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أثناء الفعالية
المرافق
كن على ثقة من أننا نطبق أفضل إجراءات السالمة والنظافة ،مما يعني أنه يمكنك أنت
وجميع األطراف المعنية تحقيق أقصى استفادة من جميع مرافق المركز.

تحضير المأكوالت والمشــروبات
تعمل كابيتال للضيافة ،الشركة المزوّ دة لخدمات
الضيافة والحائزة على جوائز عالمية ،على تطبيق
مجموعة من اإلجراءات المصممة خصيصًا لضمان
أقصى درجات السالمة واألمان.
يخضع جميع الموظفين لفحوصات طبية تتضمن
فحص كوفيد 19-بانتظام ،إلى جانب إجراءات
التعقيم اليومية عند الوصول إلى الموقع،
باإلضافة إلى مراقبتهم باستمرار لرصد أي ارتفاع
في درجات الحرارة أو أيّة مؤشرات مرضية.

تطبيق إجراءات التعقيم الصارمة من نقطة
تسليم المواد حتى تحضير الطعام وتقديمه،
ّ
بالتأكد من
وتقوم شركة كابيتال للضيافة
نظافة جميع سيارات التوصيل وتعقيم جميع
المناطق المخصصة لمعالجة الطعام بانتظام.
ستتم المحافظة على نظافة مناطق تحضير
الطعام وفقًا للمعايير الدولية عبر إجراء
االختبارات المنتظمة على األسطح والهواء بحثًا
عن الجراثيم والبكتيريا ،وسيتم اآلن تقديم
البوفيه المفتوح مع خدمة التقديم ،وتغليف
جميع المواد الغذائية بشكل مسبق.

تخضع جميع المناطق المخصصة
للمأكوالت والمشروبات إلى قواعد
السالمة والتباعد االجتماعي مع تطبيق
العظمى في أماكن
السعة اآلمنة ُ
نشجع على اعتماد وسائل
الجلوس .كما
ّ
الدفع اإللكتروني غير النقدية.
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إجراء التعقيم لجميع
الطاوالت بعد كل
استخدام وتوفير
ّ
معقمات األيدي على
نطاق واسع للزوار.

أثناء الفعالية
الفنادق الموجودة في موقع الفعالية

تشمل فنادق “أدنيك” ،فندق أنداز كابيتال جيت الفاخر من فئة
الخمس نجوم ،وفندق ألوفت أبوظبي من فئة األربع نجوم
والحاصلين على شهادة األمان ( ،)Go Safeحيث يتم منح الشهادة
من قبل دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي للمرافق التي تلتزم
بأعلى معايير التعقيم والنظافة.

ّ
للتأكد من ا ّتباع أفضل المعايير
تغطي اإلجراءات التدابير المتعلقة بصحة موظفي الفندق والضيوف ،وسيتم فحص المباني بانتظام
لضمان إجراءات األمان والسالمة حتى تتمكن من اإلقامة بثقة.
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بعد الفعالية
تفكيك منصات العرض

سيقوم مدير الفعالية المخصص لكم من “أدنيك” بعقد اجتماع لمناقشة آلية تفكيك منصات العرض بعد انتهاء الفعالية ،حيث
سيعقد االجتماع خالل أيام الفعالية وسيضم ممثلين من إدارات “أدنيك” الرئيسية ،بما في ذلك األمن والمرور والصحة والسالمة.

وسيتم االتفاق على خطة تعاونية من قبل جميع األطراف لضمان تطبيق تدابير السالمة ومعايير التباعد االجتماعي من قبل الجميع
خالل فترة تفكيك منصات العرض ،مثل فريق تنظيم الفعالية ،والعارضين ،والمقاولين ،وموظفي “أدنيك”.

سيتم تطبيق جميع إرشادات وإجراءات الوقاية من كوفيد 19-خالل فترة تفكيك منصات العرض والتي تم نشرها مسبقا.

يجب على المنظم إبالغ جميع أصحاب العالقة بإلزامية تعقيم وغسل أيديهم بانتظام والتأكد من اتباعهم إلرشادات وإجراءات
الوقاية من كوفيد 19-عبر نظام الخطاب العام خالل فترة تفكيك منصات العرض.

لمزيــد مــن المعلومات ،تواصلــوا معنا على

+971 2 444 6900
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أدنيك -عـودة واثقـة وآمنـة إلـى عالم األعمال

