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  نمایشگاه ها مجدد اهمیت بازگشاي -. مقدمه1
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  رادالف. ایجاد اطمینان از ایمنی کارمندان و اف  

  ب. میسر کردن فاصله گذاري فیزیکی  

  پ. افزایش اقدامات ایمنی و سالمت  

  ت. به کار گیري کنترل و نظارت جمعیت  

  ث. اقدامات تشویقی و تنبیهی  

  کنندگان این چارچوب و حامیان این صنعت تهیه .5

  هدف

ور از ظه پس ،رویدادهاي تجاري بی تو بیها و نمایشگاهمجدد هدف این سند آن است که چارچوبی ساختارمند براي بازگشایی 

  به دست دهد.را  19-کوید

  ها اهنمایشگدر صنعت جهانی نمایشگاهی متعهد است تا براي ایجاد اطمینان از سالمت و ایمنی تمام شرکت کنندگان

  و رویدادهاي تجاري اهتمام ورزد.

 ي گیري استانداردهاي پذیرفته شدهرا با به کار هاانتظار آن است که مقامات واجد صالحیت اجازه بازگشایی نمایشگاه 

  سالمت و ایمنی صادر کنند.

  خواهد شد. ها منتج به بازپروري اقتصادبازگشایی نمایشگاه 
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  هانمایشگاه مجدد از بازگشاییداستان طرفداري 

 آوریم تا گرد هم میها افراد را در قلب مدل تجاري خود دارد: مردم را  ها و نمایشگاهصنعت همایش -افراد و مشاغل

 تجارت کنیم، یادبگیریم، الهام ببخشیم و با یکدیگر آشنا شویم. 

 سالمت و امنیت افراد همواره در وهله اول مورد توجه صنعت نمایشگاهی بوده و هست.  -محیطی امن و تحت کنترل

ین در کار است و البته ا نیرومندي ایمنیِشود، استاندارهاي سالمتی و هاي معتبر برپا میدر سراسر دنیا، هرجا نمایشگاه

 ظرفیت وجود دارد تا این اقدامات بهبود یابند.

 هد دنمایشگاه به مجریان این اجازه را می ساختار، اکثر انواع دیگر رویدادهاي بزرگ بر خالف -نظارت محیطی اضافی

از ثبت نام بازدیدکنندگان  -ساماندهی کندز نمایشگاه هدایت و هایشان در مسیر بازدید ا تا مخاطبان را در تمام قدم

هاي مالقات و سخنرانی و نیز گرفته تا رسیدن و ورود به محل نمایشگاه، حتی جابجایی میان طبقات، تردد در سالن

اي به گونه ها امکانات بهداشتی برایشان قابل دسترسی است. محل برگزاري نمایشگاه تهیه غذا که در همه و همه این

ندگان بازدیدکن بتوان اي است کهبه گونهطراحی آن ل رویدادها باشد و یه است که به طور ویژه میزبان این قبطراحی شد

داخلی و استانداردهايِ بین المللیِ  منطبق با قوانین هاي امنیتیِبر اساس سیاست ،را در رسیدن به محل مورد نظرشان

 ایمنی هدایت کرد.

 لمللی، محلی ع به صورت منطقه اي، ملی و بین اها براي همه صناینمایشگاه   -کنندها شغل ایجاد مینمایشگاه

فراهم  19-سریع و ضرورتی شدید براي احیاء اقتصاد پس از کوید مسیريها د و ستد و مالقات هستند. نمایشگاه براي دا

 گذارند ونمایش میهاي کوچک و متوسط که استخوان بندي هر اقتصادي را به  علی الخصوص براي بنگاه -کنندمی

این قبیل رویدادهاي  شوند.عمده و اصلی محسوب می رو در رو بستر فروش ا و رویدادهايِه ها نمایشگاهبراي آن

منطقه اي از منظر بخش گردشگري و  نمایشگاهی عالوه بر این که در خدمت صنایع هستند، در توسعه و تولید درآمد

 ها، خرده فروشی و حمل و نقل نیز دخیل هستند. رستورانها، سیاحت و به همین شکل هتل

 ي نمایشگاهی به عنوان یک صنعت هر چه سریعتر براي تحقق این مسئولیت در قبال اقتصاد و جامعه، حرفه -عهد ما

تعادلی صحیح و امن میان سالمت  19-تا در زمان شیوع کویدهاست آماده بازگشایی درها براي برگزاري نمایشگاه

 .شودو سالمت اقتصاد جوامع و ملل ایجاد می عمو

 هاي این چارچوب در خصوص برگزاري نمایشگاهخطاب به تصمیم گیران سیاسی: لطفاً نسبت به توصیه -درخواست ما -

 ها را حتی االمکان و سریعتر بر اساس قوانین صادر کنید.هاي ایمن کنشگر باشید و مجوز برگزاري این نمایشگاه

  این چارچوبتهیه کنندگان 

ا هکنندگان و انجمنهاي صنعت نمایشگاهی اعم از برگزارکنندگان، سایت داران، تهیهاین چارچوب با مشاوره و حمایت همه بخش

  آمده است.اند در انتهاي سند تهیه شده است. فهرستی از کسانی که این سند را امضاء کرده

هایی از الگوهاي مثال که در آنندي مورد استفاده قرار خواهد گرفت چارچوبی که در اینجا بنیان گذاشته شده براي تهیه س

  .گرد هم آمده انداین چارچوب هاي مختلف در زمینهسرآمد، 
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  ها اهمیت بازگشایی نمایشگاه -.مقدمه1

ها و رویدادهاي تجاري بی تو بی همراستا با دستورات دولتی در هدف این سند تعریف چارچوب برنامه ریزيِ برگزاري نمایشگاه

چارچوبی که در اینجا بنیان گذاشته شده براي تهیه سندي مورد استفاده قرار است.  19-حالت بازیابی و پاسخ به بحران کوید

  آمده اند.این چارچوب گرد هم هاي مختلف در زمینههایی از الگوهاي سرآمد، مثال که در آنخواهد گرفت 

خواهد داشت. انواع بسیار اثر منفی همه گیري، قانون واحدي که تمام اجتماعات انبوه را پوشش دهد بر احیاء اقتصاد  در پی این

زیادي از اجتماعات انبوه وجود دارند که هر یک در خدمت اهداف خاصی هستند. تمرکز شرکت کنندگان در نمایشگاه و 

تجارت، تبادل اطالعات، به اشتراك گذاري و انتقال دانش و اطالعات است. کامالً ممکن است تا  رویدادهاي تجاري بی تو بی بر

ي فیزیکی الزم را از یکدیگر رعایت کنند ضمن آن که به اهداف تجاري خود نیز دست یابند. شرکت کنندگان این رویدادها فاصله

نوان به ع -نگاه داشتتوان در سطحی کمتر از دیگر انواع رویدادهاي بزرگ ها را میمردم در نمایشگاهتراکم  ،بنا به دالیل عدیده

ها اغلب براي چند روز برپا هستند و مساحت تحت پوشش نمایشگاه ها بسیار گسترده تر از انواع دیگر مثال، نمایشگاه

رداخت که خرده فروشی ها و و اجراي نمایشگاه هاي بی تو بی به همان روشی پ مدیریترویدادهاست. در نتیجه می توان به 

  توانستند بر اساس آن موفق و ایمن عمل کنند.  19-سوپرمارکت ها در دوران بحران کوید

ه تحت شرایط کنترل شد ،مناسب برخوردي ها لحاظ شود تا باها امنیت در برنامه ریزيبایسته است که در برگزاري نمایشگاه

طبق آن چه در این سند آمده بازگشایی شوند. این امر نیازمند آن است که سیاستمداران نسبت به موضوع موضعی شفاف اتخاذ 

  ها تنها چند ماه پیش رو دارند.کنند چرا که نمایشگاه

صنایع و مشاغل را از نو خواهد ساخت و از ي بی سابقه از رکود صنعتی و اقتصادي، صنعت جهانی نمایشگاهی در پی این دوره

تأثیر اقتصاديِ "تحت عنوان  2019نو به هم متصل خواهد کرد. میزان و اثرات بلند مدت  صنعت نمایشگاهی در گزارش دسامبر 

  ه شده است.میلیارد دالر در سال و در کل دنیا محاسب 167ها ارائه شده که در آن اثرات اقتصادي نمایشگاه "جهانی نمایشگاه ها

سالمت و ایمنی است و بهتر است در تلفیق با سند سازمان  در زمینه ها و قوانین موجوداین چهارچوب به عنوان متممی بر رویه

که در آن توصیه هاي کلی در خصوص جنبه  "کلیدي مطالبسالمت عمومی در اجتماعات انبوه: "جهانی بهداشت تحت عنوان 

جرح و تعدیلی است از مطالب انبوه مطرح شده است مورد مطالعه قرار گیرد. این چارچوب  هاي سالمت عمومی در اجتماعات

به موضوع برگزاري اجتماعات در زمان همه  در آن  برنامه ریزي کوتاه مدت سازمان جهانی بهداشت که سابقاً منتشر شده است و

  است.شده شورهاي درگیر با ویروس ابوال پرداخته ) و مالقات هاي فردي بین المللی میان کH1N1( 2009گیري آنفوالنزاي 

ها بپردازد تا خطرات تهدید کننده سالمت و این چارچوب به گونه اي طراحی شده تا به برنامه ریزي، مدیریت و رصد نمایشگاه

  ایمنیِ کارکنان، پیمانکاران، شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان را به حداقل برساند.

تانسل پداراي  اگر به دقت برنامه ریزي و مدیرت نشوند به ضوح رویدادهایی هستند که اجتماعات انبوه نامشخص که این مسئله

شایع  19-ی که کوید. در حالبراي صنعت نمایشگاه واضح و مبرهن است هستند پیامدهاي ناخوشایند در حوزه سالمت عمومی
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به  واکنشباید تعطیل شوند. صنعت ما یعنی صنعت نمایشگاهی در  با مقیاس وسیع از اولین مواردي است که است، رویدادها

با تبدیل سایت هاي نمایشگاهی به میزبانی براي بیمارستان سالمت، خصوص به وجود آمده در  اضطراري شرایط جاري ووضعیت 

د را عالوه بر پیش رو حمایت خو ،و مردم بی خانمان هاي اضطراري، امکانات آزمایشگاهی، مراکز پشتیبانی، مدافعان سالمت

  نهادن سایر حمایت ها اعالم می کند.

 به نفس و با به کارگیري دستورالعمل هابا اعتماد بتوانند این سند به سیاست گذاران معیاري را ارائه می کند که به کمک آن 

  حمایت خود را از بازگشایی نمایشگاه ها ابراز کنند.

  رویدادهاي بزرگ/ اجتماعات انبوه. نمایشگاه ها و انواع متفاوت 2

حاضر در آن. گرچه همه این رویدادها از عوامل  رویدادها را باید بر اساس نوع خودشان ارزیابی کرد و نه تنها بر اساس تعداد افراد

ه ا مقایساجتماعی و اقتصادي مهم تلقی می شوند ولی نمایشگاه ها را نمی توان با رویدادهاي ورزشی، کنسرت ها یا جشنواره ه

  روشی هدفمند میان آن ها تمایز قائل شوند. رد. بنابراین تصمیم گیران باید باک

با  iso 25639-1:2008(E/F)در استاندارد  )fair، فر showیوفی و چارچوب ارائه شده در این سند از تعریف نمایشگاه (شو

  پیروي می کند. "در آیند و منتشر شوندرویدادي که در آن محصوالت، خدمات یا اطالعات به معرض نمایش "عبارت 

یا سایر رویدادهاي مرتبط با مشاغل و مصرف کنندگان متمایز است.  "سمینارها"، "همایش ها"، "کنفرانس ها"نمایشگاه ها از 

  را در بر می گیرند: هنه فروشی نیست. نمایشگاه ها این موارددر نمایشگاه ها خبري از بازارهاي خیابانی و ک

  هاي تجاري: نمایشگاه

نمایشگاه هایی که به توسعه تجارت و بازرگانی می پردازند و در وهله اول توسط تجار مورد بازدید قرار می گیرند. این نوع 

  نمایشگاه ها را می توان براي زمان مشخصی به روي عموم گشود.

  نمایشگاه هاي عمومی:

. گاهی یک نمایشگاه عمومی به عنوان بازار مصرف کنندگان نمایشگاه هایی که در وهله اول به روي عموم گشوده می شوند

  شناخته می شوند.

  کنفرانس ها:

که هر یک متعلق  ، متشکل از گروهی از نمایندگانرسمی سازماندهی شده یا دنباله اي از نشست ها نشست ها و مالقات هاي

  ی ها مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرند.در آن ها موضوعات، ایده ها و خط ِ مش و اندبه یک گروه با منافع مشترك 

 :ها همایش

براي به اشتراك گذاري دانش و تجربه. توجه: گاهی از یک همایش  سازمان هایا  مشاغل، صنایعنشست هاي سازماندهی شده از 

  با عنوان کنگره یاد می شود.
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  زمانبندي.3

اعالم کرده اند: برداشت  19-کوید دلیل شیوعچندین کشور برنامه زمانبندي خود را براي کاهش محدودیت هاي اعمال شده به 

  محدودیت هاي میهمان پذیري و مسافرت، بازگشایی مشاغل غیر ضروري، بازگشایی مرزها و غیره.

که نمایشگاه ها هم می توانند به ع این محدودیت هاست انی این محدودیت ها برداشته شوند، پس از رفاین که کجا و در چه زم

ت ه صورچه ب حال ،هستند که متأثر از قوانین مسافرتی موجود گشوده شوند یروي آن دسته از شرکت کنندگان صورتی ایمن به

  به صورت بین المللی. چهو منطقه اي محلی و 

 همکاري با مقامات محلی در خصوص جدول زمانیِمشورت و  بهسایت هاي نمایشگاهی و برگزار کنندگان (در این راستاست که) 

  گیري نمایشگاه ها می پردازند.از سر

  براي راه اندازي نمایشگاه ها/نمایشگاه هاي تجاري در محیطی امن این چارچوب. توصیه هاي 4

توجه: اقدامات فهرست شده در این چارچوب، ساماندهی نمایشگاه ها در محیطی امن و تحت کنترل را هدف قرار می دهند. این 

مورد مداقه، جرح و تعدیل قرار گرفته و به کار برده شوند، همچنین این اقدامات با مثال  دست اندرکاراناقدامات باید توسط 

  ه هاي مشخص پیش رفته اند به روز رسانی خواهد شد.هایی از الگوهاي سرآمد که در زمین

در  در حین نمایشگاه) و-قبل از نمایشگاه)، برگزاري (فاز عملیاتی -اقدامات برپایی ( فاز برنامه ریزياین اقدامات باید در خالل 

  :ودشنمایشگاه حفاظت  اراندست اندرکپس از نمایشگاه) به کار گرفته شوند تا از همه -ادامه رویداد ( بازنگري پس از رویداد

  الف. ایجاد اطمینان از ایمنی کارمندان و افراد

  ب. میسر کردن فاصله گذاري فیزیکی

  پ. افزایش اقدامات ایمنی و سالمت

  ت. به کار گیري کنترل و نظارت جمعیت

  ث. اقدامات تشویقی و تنبیهی

    الف
قبل از 

  برگزاري

در حین 

  برگزاري

بعد از 

  برگزاري

اطمینان از ایجاد 

ایمنی کارمندان 

  و افراد

      *  تحلیل کردن ریسک

مدیریت استفاده از لوازم و مواد ( به عنوان مثال تهیه ماسک، ژل هاي ضد عفونی، دستمال 

  کاغذي). 

*  *  *  
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    ب
قبل از 

  برگزاري

در حین 

  برگزاري

بعد از 

  برگزاري

میسر کردن 

فاصله گذاري 

  فیزیکی

گذاري کف زمین براي نشان دادن قوانین رعایت فاصله در تمام صفوف ایجاد موانع و عالمت 

و فضاهاي اجتماعی (به عنوان مثال ورودي سالن ها، رستوران ها، محل هاي تهیه غذا و 

سرویس هاي بهداشتی). افزودن جداکننده هاي شفاف روي کانترها ( به عنوان مثال در 

  ، ثبت نام و خدمات مشتریان)وردي هايکانتر

*  *  *  

  *  *  *  در نظر گرفتن فواصل فراخ میان غرَف و راهروها براي گردش بازدیدکنندگان

    *  *  مدیریت برنامه هاي جانبی اي که به شکل کنفرانس هستند با در نظر گرفتن فاصله فیزیکی 

  

    پ
قبل از 

  برگزاري

در حین 

  برگزاري

بعد از 

  برگزاري

افزایش 

اقدامات 

ایمنی و 

  سالمت

  *  *  *  کردن دسترسی کنترل و اجراي غربالگري سالمت (به عنوان مثال رصد دماي یکپارچه)میسر 

که در تست غربالگري مردود شده اند  کسانیپایبند بودن به دستورالعمل ها در مواجهه با 

/جلوگیري از ورود( به عنواان مثال مکان هاي ایزوله برپا کنید؛ به مرکز کنترل بیماري ها 

  اطالع دهید). 

*  *  *  

به کارگیري سازو کار پاکسازي، بهسازي و ضدعفونی کردن محل هایی که اغلب مورد استفاده 

  هستند.

*  *  *  

  *  *  *  هاي ضدعفونی و شستشوي دست هافراهم آوردن ایستگاه 

را به کار گیرید (به عنوان مثال از دست دادن بپرهیزید و  "بدون تماس فیزیکی"خط مشی 

روشهاي دیگري را براي سالم و احوالپرسی برگزینید؛ فضاهاي اختصاصی را براي شرکت 

  ته باشند).کنندگان و بازدیدکنندگان در نظر بگیرید تا به صورتی ایمن تعامل داش

*  *  *  

تهویه شده و داراي تهویه مطبوع و  ي رفاهیمکان ها/سالن هاي برگزاري یا سایر ساختمان ها

  ساز و کارهاي فیلتر هوا باشند.

*  *  *  

  *  *  *  کنید. دفعبه طور متناوب زباله ها را 

اقالم شرکت کنندگان را در به کارگیري خط مشی هاي ضد عفونی و تمیزکاري غرفه ها، 

نمایشی و تبلیغاتی توانمند کنید. (به عنوان مثال پیشنهاد می شود موارد تبلیغاتی الکترونیکی 

  باشند).

  *    
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    ت
قبل از 

  برگزاري

در حین 

  برگزاري

بعد از 

  برگزاري

به کار گیري 

کنترل و 

نظارت 

  جمعیت

در  فواصلمدیریت روند حرکت بازدیدکنندگان (به عنوان مثال پایش مسیرهاي دسترسی، 

  صفوف و ورودي ها؛ تفکیک مکان هاي مختلف رویداد و کنترل دسترسی)

*  *  *  

ر محل د فیزیکیبه کارگیري روند ثبت نام و مدیریت برگزاري به گونه اي که نیاز به تماس 

استفاده از ثبت نام هاي آنالین در هر جایی که  مثالبه عنوان برگزاري به حداقل برسد. (

  ؛ چاپ نشان شناسایی در خانه).را تشویق کنید امکان پذیر است

  *    

تعداد افراد درگیر در محل برگزاري نمایشگاه را مدیریت کنید.( به عنوان مثال ایجاد تغییر 

روشهاي ساخت و ساز به منظور کاهش  سهولت در راستاي ساده سازي سازه هاي خودساز و

  بازه زمانی بیشتر براي ساخت و تخریب.زمان مورد نیاز براي ساخت و تخریب؛ مجاز دانستن 

*    *  

 ن مثال محدود کردن تعدادمدیریت تعداد بازدیدکنندگان در محل برگزاري نمایشگاه (به عنوا

بازدیدکنندگان در فضاي کل تحت پوشش سالن یا محل برگزاري طبق آن چه که مدیران 

ایمنی نمایشگاه پیشنهاد می دهند؛ بلیط ها را با درج زمان هاي مشخص مثل روز و ساعت 

  به بازدیدکنندگان اختصاص دهید).  

  *    

ر فیزیکی و ترغیب به اقدامات بهداشتی بیشتر د مدیریت تهیه غذا را به دست گیرید تا فاصله

اختیارتان باشد (به عنوان مثال فاصله گذاري میزها و محدود کردن ظرفیت رستوران ها؛ 

ممانعت از شیوه توزیع غذا به شکل بوفه هاي غذاخوري؛ پیشنهاد استفاده از غذاهاي از قبل 

  بسته بندي شده).

  *    

  

    ث
قبل از 

  برگزاري

در حین 

  برگزاري

بعد از 

  برگزاري

اقدامات 

تشویقی و 

  تنبیهی

اقدامات و روشهاي پاکسازي را به گونه اي قابل دسترس براي همگان به معرض نمایش 

  بگذارید.

*  *  *  

هاي همه اعم از تمامی دست در چارچوبی قانونی حرکت کنید که در آن وظایف و مسئولیت

  اندرکاران به وضوح مشخص باشد.

*  *  *  

  *  *  *  ارتباطی مستقیم با مقامات محلی برقرار کرده و آن را حفظ کنید.

نقاطی را براي خدمات پزشکی برپا کنید (به عنوان مثال حمایت پزشکی، رسیدگی به بیمار، 

  درمان و حمایت کلینیکی، جابجایی بیمار و درمان، مدیریت پسماندهاي بیمارستانی)

*  *  *  

(به عنوان مثال به مهارت  تمریناتی را اجرا کنیدآموزش و براي جلوگیري از همه گیري 

  استفاده از ضدعفونی کننده ها، پاکسازي مکان هاي عمومی و دفع اضطراري مسلط شوید)

*      
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صحت و سقم جزئیات ثبت نام را در محل برگزاري بررسی کنید و اگر الزم بود روند اطالع به 

  بهداشتی را در پیش گیرید.مقامات 

*  *  *  

بر اساس آن ها ایجاد کنید (به  اقداممنابع جدید اطالعات را رصد کنید و روال هایی را براي 

عنوان مثال تیمی را به منظور دنبال کردن اخبار محلی، پادکست ها و کنترل کردن شایعات 

  ایجاد کنید).؛ ساز و کارهایی را براي جلوگیري و کنترل همه گیري بگمارید

  *    

برگزاري و پاسخگویی به سواالت  حاضر در محلهاي افراد روشی را براي رسیدگی به نگرانی

  (به عنوان مثال خط تلفن ویژه) تمام بازدیدکنندگان به کار گیرید.

*  *  *  

بر اساس آن ها ایجاد  اقدامحرکات لحظه اي جمعیت را رصد کنید و روال هایی را به منظور 

کنید (به عنوان مثال با اتکا به تکنولوژي بازدیدکنندگان را در محل نمایشگاه مسیریابی کنید؛ 

  اپلیکیشن هاي نشان دهنده نقشه هاي گرمایی)

  *    

  تهیه کنندگان این چارچوب و حامیان این صنعت.5

هایی که نماینده اي جهانی آماده و بر آن توافق کردند، سازماناین چارچوب را سازمان هاي زیر بخشی از نیروي کاري بودند که 

  براي صنعت نمایشگاهی هستند.

 مجریان نمایشگاهی

Clarion Events 

Informa Markets 

Reed Exhibitions 

Tarsus Group 

 برگزار کنندگان و سایت داران

Corferias 

Dubai World Trade Centre 

Fira de Barcelona 

GL events 

Koelnmesse 

La Rural 

Grupa MTP 

RAI Amsterdam 

The NEC 

 محل هاي برگزاري

 مرکز همایش ها و نمایشگاه هاي هنگ کنگ

 مرکز اکسپوي ژوهانسبورگ
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 (شرکت فعال در زمینه تفریحات و گردشگري و ...) MGM Resortsشرکت بین المللی 

 مرکز جدید نمایشگاه هاي بین المللی شانگهاي

 و نمایشگاه هاي شنژن مرکز همایش ها

 انجمن ها

AEO   انجمن برگزارکنندگان 

AEV   انجمن سایت داران 

AFIDA  انجمن نمایشگاه هاي بین المللی آمریکا 

AUMA  انجمن صنعت نمایشگاه هاي تجاري آلمان 

EEIA اتحادیه صنعت نمایشگاهی اروپا 

ESSA انجمن تهیه کنندگان و خدمات نمایشگاهی 

IELA بانی نمایشگاه هاي بین المللیانجمن پشتی 

IFES فدراسیون بین المللی نمایشگاه ها و خدمات رویدادها 

SISO جامعه ي برگزارکنندگان نمایشگاهی مستقل 

TCEB دفتر نمایشگاه ها و همایش هاي تایلند 

 پیمانکارن عمومی/ خدمات دهندگان

Freeman 

GES 

GL events  

  

  ترجمه: بهروز ورمزیار

  اتاق تعاون ایران امور نمایشگاهی
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