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الهدف
إنطالقــً مــن إلتزامنــا بتوفيــر بيئــة آمنــة ،وتنظيــم
معــرض ناجــح ومثمــر لجميــع المشــاركين بمــا فــي
ـد ســواء ،وإمتثــا ً
ال مــع
ذلــك العارضيــن والـ ّ
ـزوار علــى حـ ّ
التعليمــات واإلرشــادات الوقائيــة الصــادرة عــن
الصحيــة فــي دولــة قطــر ،ســيتم تنظيــم
الســلطات
ّ
معــرض قطــر الزراعــي الدولــي ضمــن إجــراءات
وقائيــة واضحــة وصارمــة تراعــي معاييــر التباعــد
اإلجتماعــي وعــدم التالمــس والنظافــة والتعقيــم
والحماية من العدوى.
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اإلجراءات
العامة
ّ
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يمنع منعًا با ّتًا دخول األفراد تحت سن  18عامًا وفوق سن  65عامًا.
ســيتم تتبّــع عــدد الــزوار المتواجديــن داخــل القاعــات مــن خــال نظــام تتبّــع ذكــي
حده.
لضمان عدم اإلكتظاظ بشكل زائد عن ّ
يلتــزم الجميــع بمــا فــي ذلــك الموظفيــن والمنظميــن والــزوار والعارضيــن والمورديــن
بإبــراز حالــة اللــون األخضــر علــى تطبيــق إحتــراز علــى هواتفهــم المحمولــة عنــد الدخــول
من أي من مداخل المعرض.
ســيتم فحــص حــرارة الجميــع بمــا فــي ذلــك الموظفيــن والمنظميــن والــزوار والعارضين
والمورديــن مــن خــال كاميــرات المســح الحــراري المو ّزعــة علــى جميــع مداخــل
المعرض ،ويسمح بالدخول فقط لمن تبلغ درجة حرارتهم  37,8درجة أو أقل.
ســيتم فتــح جميــع األبــواب (باســتثناء أبــواب الحمايــة مــن الحريــق) لالســتخدام
بدون لمس.
يســمح بالدخــول فقــط للعارضيــن الذيــن يحملــون بطاقــات التعريــف الصــادرة عــن
ّ
أتمــوا التســجيل مســبقًا عبــر الموقــع اإللكترونــي
الجهــة
المنظمــة ،والــزوّ ار الذيــن ّ
وحصلوا على الرمز التعريفي بواسطة البريد اإللكتروني (.)QR Code

إجراءات التباعد
اإلجتماعي

ّ
تدفــق مريــح وآمــن للــزوّ ار
منصــات العــرض لضمــان
ســتتم توســعة الممــرّ ات بيــن
ّ
وضمان الحفاظ على المسافة اآلمنة.
تحديــد عــدد األفــراد المتواجديــن داخــل كل جنــاح عــرض بشــخصين فقــط لــكل  12متــر
كحد أقل طوال الوقت.
مربّع ،مع ضرورة الحفاظ على مسافة مترين بينهما
ّ
يلتــزم جميــع العارضيــن والــزوّ ار بتج ّنــب التالمــس قــدر اإلمــكان (عــدم المصافحــة،
عدم تبادل البطاقات)...
يلتــزم جميــع العارضيــن بتوفيــر حلــول الدفــع اإللكترونــي للــزوّ ار الراغبيــن بشــراء
منتجاتهم ،وتج ّنب التعامل النقدي.

إجراءات الحماية
الشخصية

يلتــزم الجميــع بمــا فــي ذلــك الموظفيــن والمنظميــن والــزوار والعارضيــن والمورديــن
الكمامــات طــوال فتــرة تواجدهــم فــي المعــرض وعــدم خلعهــا ألي ســبب كان
بإرتــداء
ّ
على اإلطالق.
يلتــزم الجميــع بمــا فــي ذلــك الموظفيــن والمنظميــن والــزوار والعارضيــن والمورديــن
ّ
ّ
والمطهــرات لجميــع العارضيــن
المعقمــات
بالتعقيــم المتكــرّ ر لليديــن .ســيتم توفيــر
ّ
ّ
موضبــة مســبقًا ( ،)Hygiene Packageكمــا
المنظميــن ضمــن علــب
مــن قبــل
بشــكل كافــي فــي جميــع
وســيتم توزيــع مو ّزعــات أوتوماتيكيــة لمطهــر اليديــن
ٍ
أرجاء المعرض.
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إجراءات
التعقيم
والتنظيف

ســيتم تعقيــم جميــع أرجــاء المعــرض يوميــً قبــل اإلفتتــاح وبعــد اإلغــاق بمــا فــي
منصات العرض والمعروضات.
ذلــك
ّ
لمــدة ســاعة واحــدة يوميــً مــن الثانيــة حتــى الثالثــة ظهــرًا
ســيتم إغــاق المعــرض
ّ
إلتاحة الفرصة للمشــاركين لتنــاول الغذاء ،وإعادة تعقيم المعرض.
باســتخدام منتــج مســجل لــدى وكالــة حمايــة البيئــة ومعتمــد مــن ِقبــل إدارة األغذيــة
والعقاقيــر األميركيــة ( ،)FDAســتجري شــركة بويكــر تعقيمــً لمــواد العــرض عنــد
بوابــات التفريغ ( )Loading Doorsقبل الســماح لها بالدخول إلى المكان.
ســتكون دورات الميــاه مفتوحــة وســيتم تنظيفهــا وتعقيمهــا بشــكل متكــرر
طوال اليوم.

إجراءات
التسجيل
للزوار
المسبق
ّ

األطعمة
والمشروبات

مــن خــال التســجيل عبــر الموقــع اإللكترونــي للمعــرض ،ســيحصل الــزوّ ار علــى رمــز
تعريفــي  )QR Codeخــاص بهــم عبــر البريــد اإللكترونــي ،وعليهــم إبــراز هــذا الرمــز عنــد
مداخل المعرض.
فــي حالــة عــدم التســجيل المســبق ،ســتتاح للــزوّ ار خدمــة التســجيل اإللكترونــي عنــد
مداخــل المعــرض .لإلســتفادة مــن هــذه الخدمــة ،علــى الزائــر أن يمتلــك جهــاز هاتــف
مفعل على الجهاز.
ذكي م ّتصل باإلنترنت ،وبريدًا إلكترونيًا
ّ

يمنــع منعــً با ّتــً وتنــاول األطعمــة والمشــروبات ضمــن قاعــات المعــرض بمــا فــي ذلــك
المخصصــة لذلــك والتــي ســيتم
القهــوة وغيرهــا مــن الضيافــة .بإســتثناء المناطــق
ّ
ّ
المنظمين.
تحديدها من قبل
مجانيــة مــن منتجاتهــم ()Free Samples
علــى العارضيــن الراغبيــن بتقديــم عيّنــات ّ
اإللتزام بتوضيب وتغليف هذه العيّنات مسبقًا.

التوعية
والتعليمات
اإلرشادية

خــال أيــام الحــدث ســيتم اإلعــان بشــكل متكــرر عــن إرشــادات الصحــة والســامة
والتباعد الجسدي والنظافة من خالل نظام اإلعالن الصوتي

المساعدة
الطبية
ّ

ســتتواجد طواقــم الهــال األحمــر فــي المــكان طــول فتــرة المعــرض ،وســتكون خدمة
ّ
متوفــرة طــوال الوقــت ،بمــا فــي ذلــك غرفــة عــزل مؤقتــة فــي حالــة
الطــوارئ الطبّيــة
ظهور أي أعراض على أي مقاول أوعارض أو زائر أو مورد.

6

ســيتم توزيــع ملصقــات توعويــة فــي مختلــف أرجــاء المعــرض لتعزيــز بروتوكــوالت
الصحة والسالمة.

إرشادات السالمة
الوقائية من
من عدوى كوفيد19

agriteq.com

تعليمات
للعارضين
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تواصــل مــع المقــاول المســؤول عــن منصتــك فــي الوقــت المحــدد فيمــا يتعلــق بتنفيــذ
قواعد السالمة والصحة.
حافــظ علــى تصميــم بســيط لمنصتــك ،لزيــادة المســاحة المفتوحــة المتاحــة
وميزات المنصة.
تأكد من أن تصميم المنصة يسمح بالتباعد االجتماعي.
إدارة عدد العمال في الموقع أثناء اإلعداد والبناء.
عمالــه والمشــاركين فــي المعرض
نشــجع كل عــارض علــى إجــراء فحــص  PCRلجميــع ّ
من قبله قبل  48إلى  27ساعة من موعد المعرض كإجراء إحترازي إضافي

الدخول إلى
المعرض

عنــد نقطــة الدخــول  ،ســيتم إجــراء فحــص درجــة الحــرارة عنــد الوصــول مــن خــال
كاميرات المسح الحراري.
إظهار تطبيق إحتراز الخاص بك ويجب أن يكون بحالة خضراء للدخول.
إحصل على عدة العارض الخاصة بك من إدارة المعرض قبل اإلفتتاح.

منصة
نظافة
ّ
العرض

ســيتم إغــاق المعــرض مــن الســاعة  2ظه ـرًا إلــى  3عصــرًا للتعقيــم وســيتم تعقيــم
كل المنصات يوميًا بعد انتهاء العرض.
يجــب علــى العارضيــن تنظيــف المنصــة والمعروضــات الخاصــة بهــم بانتظــام طــوال
فتــرة الفعاليــة مــع التعقيــم المســتمر لألشــياء ذات اللمــس المتكــرر مثــل المعروضــات
والطاوالت والكراسي واألقالم.
تحقيــق التــوازن بيــن الســعة اإلجماليــة للعمــاء والموظفيــن الموجوديــن فــي منصــة
العرض في أي وقت خالل أيام العرض
يجب الحفاظ على مسافة مناسبة أثناء المناقشات الشخصية مع الزوار

زيارات
المراجعة

ً
تدقيقــا يوميًــا علــى المنصــات ،وذلــك للتأكــد مــن أن جميــع
ســتجري شــركة بويكــر
ممارســات الســامة ،واالمتثــال ل ّلوائــح المحليــة ،وضمــان عمليــات تفتيــش حكوميــة
خاليــة مــن المتاعــب وإصــاح العيــوب فيمــا يتعلــق بالتطبيقــات واإلجــراءات .يرجــى
التعاون عند إجراء التدقيق في منصتك

األصناف
الترويجية
وعينات األغذية

النظــر فــي بدائــل بــدون لمــس (إلكترونيــة ورقميــة) للمشــاركة والمــواد
الترويجيــة والهدايا.
ال نشجع تبادل بطاقات العمل ،إذا أمكن ،استخدم بطاقات إلكترونية.
فــي حالــة العــروض للــزوار ،يرجــى تفضيــل المنتجــات المعبــأة مسـ ً
ـبقا وعلــى العارضيــن
مجانيــة مــن منتجاتهــم ( )Free Samplesاإللتــزام بتوضيــب
الراغبيــن بتقديــم عيّنــات ّ
وتغليف هذه العيّنات مسبقًا.
المخصصة لذلك).
ال يسمح بامتيازات غذائية داخل صاالت العرض (بإستثناء المناطق
ّ
تجنب تقديم الطعام المفتوح أو المكشوف للزوار.
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تعليمات
للزوار
ّ
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ضرورة التسجيل المسبق عبر الموقع اإللكتروني للمعرض.
ً
مســبقا
حــدد موعــدً ا ووق ًتــا إلجــراء محادثــات تجاريــة مــع العارضيــن المطلوبيــن
قدر اإلمكان.
التســجيل الذاتــي مجانــي علــى الموقــع اإللكترونــي للمعــرض أو علــى تطبيــق الهاتــف
المحمــول ،وسيســمح مســح رمــز  QRعنــد البــاب للــزوار بالمــرور بســهولة خالل التســجيل
وتقليل االتصال الجسدي مع الزوار اآلخرين.
التســجيل فــي موقــع الحــدث ســيكون ذاتيــً .التســجيل الشــخصي عبــر الهاتــف
المحمول من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بالحدث وتطبيق الهاتف المحمول.
المســاعدة الشــخصية فــي موقــع الحــدث ســتكون بشــكل مناســب بحيــث يوجــد
تباعد بين لمضيفة والمسجلين.

الدخول إلى
المعرض

يجــب علــى جميــع الــزوار الخضــوع لفحــص درجــة الحــرارة قبــل دخــول المعــرض .إذا
ســجلت الكاميــرا الحراريــة درجــة حــرارة عاليــة ،فســيُطلب مــن الزائــر الذهــاب إلــى
منطقة العزل
إظهار تطبيق إحتراز عند الدخول ويجب أن يكون بحالة خضراء للدخول.
يجب ارتداء الكمامة في جميع األوقات  ،وال يُسمح بالدخول بدون كمامة.
يمنع إصطحاب األطفال تحت سن  18عامًا.

النظافة
الشخصية

التشجيع على غسل اليدين بانتظام أو استخدام الكحول للتعقيم.
تجنب لمس فمك وأنفك.
قم بتغطية فمك وأنفك بأكمامك أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطاس.
يجب ً
أيضا الحفاظ على مسافة مناسبة أثناء المناقشات الشخصية مع العارضين.
تشــجيع سياســة عــدم التالمــس (علــى ســبيل المثــال ،عــدم المصافحــة أو تبــادل
بطاقات العمل)
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إرشادات السالمة
الوقائية من
19من عدوى كوفيد

agriteq.com

للمزيد من المعلومات عن السالمة
Ministry of Public Health (MoPH)
Government Communications Office (GCO)
World Health Organization (WHO)
The Global Association of the Exhibition Industry (UFI)

www.agriteq.com
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