...místo,
kde budete vidět...

BEZPEČNĚ NA VELETRHU
Vážení vystavovatelé,
děkujeme Vám, že jste součástí letošního ročníku veletrhu, který je s ohledem na aktuální hygienická
opatření jiný než ty předchozí. Dbáme s nejvyšší prioritou na zdraví Vás, Vašich zaměstnanců, návštěvníků
a všech dalších osob, které se na organizaci samotného veletrhu podílejí. Dovolíme si Vás požádat
o dodržování následujících opatření a předání informací Vašim zaměstnancům,
kteří Vás budou reprezentovat na expozicích.

1. MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ
• V rámci vnitřních prostor platí vládní nařízení ochrany dýchacích cest rouškou / šátkem / látkou.
Doporučujeme užívat této ochrany i v dobách montáže a demontáže.

2. DODRŽUJI BEZPEČNÝ ODSTUP
• Rozšířili jsme „mezistánkové“ a hlavní uličky veletrhu. Poskytujeme tím větší prostor Vám i návštěvníkům veletrhu.
• Dovolujeme si Vás požádat o omezení počtu osob na Vašich expozicích na stále pro Vás komfortní minimum.
• Ve všech výstavních halách je zajištěn bezproblémový přívod čerstvého vzduchu.

3. PRAVIDELNĚ SI DEZINFIKUJI RUCE
• Areál PVA EXPO PRAHA je vybaven stojany s dezinfekčními gely pro vystavovatele i návštěvníky.
Doporučujeme vybavit stánek dezinfekčními prostředky také pro Vaše zaměstnance.

4. OMEZUJI POTŘESENÍ SI RUKOU PŘI POZDRAVU
• Návštěvníci i Vaši partneři a klienti vědí, že nepodat ruku letos není nezdvořilost.

5. PLATÍM BEZKONTAKTNĚ
• Pokud to situace dovolí, plaťte v restauračních provozech a automatech bezkontaktně.

Areál PVA EXPO PRAHA posílil v současné době pravidelné dezinfekce všech prostor,
klik a exponovaných míst. Jsme připraveni plnit vládní nařízení o aktuálním maximálním počtu osob
ve stavebně odděleném sektoru – Areál je vybaven moderní technikou anonymního sčítání osob.
Vystavovatelé i návštěvníci budou o organizaci veletrhu informováni více jak kdy dříve.
Chráníme také naše zaměstnance – ačkoli je na Registraci potkáte za plexisklovými štíty,
jsou připraveni Vám pomoci s Vašimi požadavky.
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DĚKUJEME, ŽE JSTE OHLEDUPLNÍ K SOBĚ I KE SVÉMU OKOLÍ.
www.pvaexpo.cz
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