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U vstupů jsou připraveny moderní technologie minimalizující fyzický kontakt při ověřování
platnosti vstupenek. Foto: ABF

Letňanské výstaviště zavádí zvýšená
bezpečností opatření
20. srpna 2020 09:21

Výstaviště PVA EXPO PRAHA zahájí 28. srpna výstavou AUTOSHOW
PRAHA podzimní sezónu roku 2020, která s sebou nese i zavedení
mimořádných organizačně-zdravotnických opatření. Letňanský areál se
proměnil v zónu s maximální bezpečností v souladu s vládními
nařízeními a je připraven zajistit bezpečí a komfort návštěvníků
i vystavovatelů.
Jedním z klíčových vládních požadavků je zajištění stavebně oddělených
sektorů pro nařízenou okamžitou kapacitu a zajištění oddělenosti návštěvníků
ve vnitřních prostorách. Jednotlivé haly areálu i jejich okolí budou vybaveny
navigačními systémy a navýší se počet obslužného personálu, aby byl zajištěn
maximální komfort pro návštěvníky i vystavovatele. Vzhledem k modernímu
vzduchotechnickému vybavení hal a jejich prostupnosti bude ve vnitřních
prostorách zajištěn přísun čerstvého vzduchu zvenčí, nikoliv pomocí
recyklace vnitřního vzduchu.
Technologie i větší tým
Z důvodu určeného maximálního počtu osob v jednotlivých sektorech v jeden

okamžik jsou v prostorách instalovány technologie mapující aktuální
množství lidí v určeném prostoru.
„Změní se i rozložení expozic uvnitř hal, kdy budou pro zvýšení bezpečnosti
rozšířeny uličky v hlavních průchozích koridorech i v bočních sekcích mezi
stánky,“ upřesňuje výkonný ředitel ABF, a.s. Martin František Přívětivý.
Součástí nového vybavení areálu jsou i stojany s dezinfekcí rukou, oproti
standardnímu režimu budou častěji dezinfikovány i prostory výstaviště. Pro
kontrolu dodržování povinnosti pohybovat se v prostorách se zakrytými
dýchacími cestami bude určena skupina koordinátorů vstupů do areálu, ale
i ve vstupních a výstavních halách. Možnost zakoupit si roušku bude i přímo
na výstavišti. U vstupů jsou připraveny také moderní technologie
minimalizující fyzický kontakt při ověřování platnosti vstupenek, které je
možné dopředu zakoupit online na portálu www.vstupenky-pva.cz.
Významně posílena bude také možnost bezkontaktních plateb na pokladnách,
registracích i v restauracích.
Bezpečně na veletrhu
V rámci komunikace s návštěvníky i vystavovateli pravidelně informuje
organizátor, společnost ABF, a.s., pomocí kampaně BEZPEČNĚ NA
VELETRHU o plánovaných opatřeních na webech jednotlivých veletrhů,
v hromadných rozesílkách, na sociálních sítích a dalších online kanálech.
Na co se těšit?
První návštěvníky podzimního programu přivítá PVA EXPO PRAHA již
28. srpna na výstavě AUTOSHOW PRAHA. Následovat bude veletrh
chovatelských potřeb FOR PETS od 3. do 6. září, veletrh dekorací, bytových
a kuchyňských doplňků a dárkového zboží FOR DECOR & HOME od 10. do
12. září a ve dnech 22. až 26. září se představí stavební veletrh FOR ARCH
v mimořádném souběhu s akcí FOR GARDEN. Více informací na
www.pvaexpo.cz nebo na portálech jednotlivých akcí.

