TRUST TARSUS
ETKİNLİKLERİMİZ GÜVENLE
YENİDEN BAŞLIYOR
COVID 19 sonrası küresel çapta etkinlikleri yeniden hayata geçirmek için, gerekli işleyişi ve herkesin güvende kalmasını
sağlamak üzere alınacak önlemleri yeniden gözden geçirdik.
SISO, IAEE, UFI ve AEO gibi sektörel kuruluşlar tarafından üretilen operasyonel yönergelere dayanarak TRUST TARSUS
çerçevesini geliştirdik.
Etkinliklerimizdeki tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği, her zaman en önemli önceliğimiz olacak ve etkinliklerin
planlanması ve programlanması hususunda aldığımız her karara rehberlik edecektir. Yüz yüze etkinliklerin, COVID-19
salgınınca değişmeye başladığının bilinci ile hepimiz bu sürece uyum sağlamaya devam ederken, bu konuya
odaklanacağımız konusunda size güvence vermek istiyoruz.
Etkinliklerimizde yerel güvenlik standartlarını karşılamak için yerel makamlar, çözüm ortakları ve fuar alanları ile
ortak bir çalışma yürütülmektedir.
Etkinlik tedarikçileri sağlık ve güvenlik kriterlerimizi karşılayabilecek şekilde dikkatle seçilmektedir.
Fuar alanında bulunamayanların, etkinliklerimize katılabilmeleri için alternatif yollar oluşturulmaktadır.
İşlerini yeniden yapılandırırken çalıştığımız sektörleri destekliyor, geri bildirimlerini dinliyor ve bunlara göre hareket
ediyoruz.
Müşterilerimize yatırım getirisi sağlanması adına verimli ticari ilişkilerin temin edilmesi için gerekli kişiler
etkinliklerimizde yer alacaktır.

Trust Tarsus
Yüz yüze etkinliklerin mümkün olan en güvenli şekilde yürütülmesi bizim size verdiğimiz taahhüdümüzdür; bir Tarsus
etkinliğine katıldığınızda aşağıdakiler ile karşılaşacaksınız:

GÜNCELLENMİŞ ETKİNLİK FORMATI
FİZİKİ MESAFE

KAYIT İŞLEMLERİ

Yerel yetkililer tarafından belirtilen
fiziksel mesafe ve kalabalık yoğunluğu
yönergelerini takip edeceğiz.

Etkinliklerimize daha hızlı giriş
yapılabilmesi için bekleme sürelerini ve
temas noktalarını en aza indireceğiz.

SALON PLANLAMASI

KONFERANS ALANLARI

Tüm koridorlarımız 3mt genişliğinde
olacak ve yaya trafiğini yönetmeye
yardımcı olmak için fuar alanında özel
yönlendirmeler kullanılacaktır.

Konferans ve toplantı odası
oturma düzeni, sağlık otoritelerinin
uyarılarına uygun kişi sayısına göre
ayarlanacaktır.

YİYECEK VE İÇECEK
Fuar alanındaki yiyecek ve içecek satış
yerleri Covid- 19 tedbirleri belgelendirilmiş
kuruluşlar tarafından, sağlık ve güvenlik
önlemleri gözetilerek tasarlanacaktır.
Düzenlemeler, Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği
kriterlere uygun şekilde yapılacaktır.

İLAVE PERSONEL
Biyo-güvenlik önlemlerine uyulmasını
sağlamak ve gerektiğinde ilave destek
vermek üzere fuar ekiplerimizin
sayısını artıracağız.

TEMİZLİK VE HİJYENİN ARTIRILMASI
FUAR ALANINDA DERİN TEMİZLİK

TEMİZLİĞİ ARTIRILMIŞ MEKANLAR

Etkinlik alanlarımızın, kurulum, fuar
öncesi ve etkinlik süresince düzenli
olarak derinlemesine temizlenmesini
sağlayacağız.

Katılımcılar, kendi standlarını düzenli
olarak temizlemeye ve promosyon
malzemelerini dijital ürünler ile
değiştirmeye teşvik edilecektir.

EL DEZENFEKTANLARI

ATIK YÖNETİMİ

Fuar alanı genelinde kilit
noktalara dezenfektan istasyonları
yerleştirilecektir; katılımcılar
stantlarında el dezenfektan noktaları
bulundurmaya teşvik edilecektir.

Etkinliklerimiz sırasında atık toplama ve
atma işlemleri artırılacaktır.

KİŞİSEL TEMAS
Etkinliklerimizde el sıkışmama politikası
uygulanacaktır.

EL SIKIŞMAYINIZ.

İLETİŞİM KANALLARI
ETKİNLİK ÖNCESİ İLETİŞİM

İRTİBAT KURULACAK KİŞİLER

Her etkinliğe özgü sağlık ve güvenlik
önlemleri, etkinlik web sitelerimizde,
e-postalar aracılığı ile ve sosyal medya
kanalları ile sık sık duyurulacak ve
güncellenecektir.

Etkinlik ekiplerimizin her birinde
herhangi bir sağlık ve güvenlik sorusunu
yanıtlamak üzere özel bir temsilci yer
alacaktır; Tarsus Destek, ekstra yardım ve
rehberlik sağlayacaktır.

ETKİNLİK YÖNLENDİRMELERİ

GÜNCEL KATILIMCI BİLGİLENDİRME

Etkinlik alanı çevresinde ve
içerisinde, özel sağlık ve güvenlik
yönlendirmelerine belirgin bir şekilde
yer verilecektir.

Katılımcılarımıza ülkedeki en son
gereklilikleri kapsayan güncel
bilgilendirmeler yapılacaktır.

