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Виставки повертаються до активної роботи. Організація торгових ярмарків, 
виставок та конференцій вимагає від нас зосередити увагу на безпеці здоров’я 
всіх учасників цього процесу. Давайте зробимо виставки та конференції 
безпечним місцем зустрічі. Керівництво Міжнародного виставкового центру 
ставить собі за мету впровадження необхідних санітарно-гігієнічних заходів 
для забезпечення комфорту гостей під час їх перебування на території 
центру. Індивідуальні засоби захисту, дотримання соціальної дистанції 
між учасниками, постійна дезінфекція поверхонь, яких часто торкаються, 
інноваційні технічні рішення – це та багато іншого передбачено для безпеки  
та добробуту учасників подій.

Важливо дотримуватися чітких правил, умов та процедур, до яких зокрема 
включається обов’язкова реєстрація учасників. 



Дотримання 
санітарно-
епідеміологічних 
правил – запорука 
безпечного 
робочого простору



Використовуємо  
інноваційні рішення

Під час роботи заходів використовуються інноваційні технічні рішення,  
зокрема  встановлено багатофункціональну кабінку для індивідуального 

санітарного контролю. Пристрій розроблений для безпеки здоров’я людей, 
що беруть участь у виставках, конгресах та інших заходах на території  

Міжнародного виставкового центру

Інноваційна мобільна кабінка з функціями 
діагностики та дезінфекції, оснащена пристроями 

вимірювання температури та автоматичної 
антисептичної обробки, вже доступна для гостей 

виставкового комплексу



Реєстрація експонентів, 
представників ЗМІ  

та відвідувачів проходить  
у режимі онлайн

Електронні вхідні квитки 
продаються онлайн

Кількість людей, що  
знаходяться в одному  

просторі одночасно, обмежена  
і повністю контролюється

Ми створюємо оптимальні умови  
для роботи



Розділення маршрутів  
для входу та виходу учасників  

з метою уникнути контактів між людьми  
і мінімізувати  ризик зараження

Ми 
облаштовуємо 
безпечний 
простір для 
зустрічей

Прості і зрозумілі позначення вхідних зон.
Контроль дотримання соціальної дистанції  

не менше 1,5 метрів

Безконтактні методи перевірки документів

Вхід

Вихід

1,5 m



Ми справді піклуємося  
про Вашу безпеку

Обов’язкове постійне носіння 
засобів захисту верхніх дихальних 

шляхів (носа і рота) як для 
організаторів заходів і технічного 
персоналу, так і для учасників та 
відвідувачів (маска для обличчя, 
щиток або інші захисні засоби)

Обов’язкова  
дезінфекція рук  

при вході для кожної особи,  
що заходить на територію  

виставкового центру 

Обов’язкове  
безконтактне 
вимірювання 

температури тіла кожної 
особи, що заходить на 

територію виставкового 
центру 

Диспенсери загального 
користування з 
дезінфікуючими 

засобами доступні 
на всій території 

виставкового центру



Ми мінімізуємо ризики

Ширина проходів та відстань між 
стендами на експозиції збільшується 

до 3 і більше метрів

Безконтактні платежі Запобігання надмірному 
скупченню людей

Каси, реєстраційні та інформаційні 
стійки, пункти обслуговування 
відокремлені перегородками

з оргскла

Немає роздачі 
рекламних матеріалів 

на експозиції



Заходи безпеки  
та підтримка 

Регулярно (принаймні кожні 2 години) 
проводиться дезінфекція місць загального 

користування: поручні, дверні ручки, кнопки 
ліфтів, а також окремо відкриті поверхні на 

стендах

Дотримання санітарних правил  
контролюється службою безпеки

Медичний пункт, обладнаний 
безконтактними термометрами,  

діє протягом усього періоду 
роботи виставки

За екстренною медичною 
допомогою можна звернутися  

за телефоном: 103



Відкрито інформаційні 
кампанії про правила 

санітарно-епідеміологічної 
безпеки та їх дотримання 

саме на виставкових 
майданчиках

Докладне роз'яснення 
та інструктаж щодо 
дотримання правил 

санітарно-епідеміологічної 
безпеки та гігієни на 

виставці протягом усього 
періоду проведення події

Візуальні 
інформаційні матеріали 

(плакати, діаграми, 
навчальні відео) про 
дотримання  правил 
безпечної поведінки

Ми відкриті 
до спілкування



Джерела інформації, що використовувалися  
для розробки правил та процедур:

■  Рекомендації МОЗ України та Всесвітньої 
організації охорони здоров’я 

■  Рекомендації EEIA (Європейський Альянс 
виставкової індустрії)

■  Рекомендації UFI (Всесвітня асоціація 
виставкової індустрії)

■  Рекомендації Кабінету Міністрів України

Всі заходи було розроблено 
у результаті тісної співпраці 
зі світовими експертами 
виставково-конгресної 
індустрії

Режим санітарно-
гігієнічної безпеки 
МВЦ відповідає 
найвищим 
стандартам



Міжнародний виставковий центр є організатором понад  
20 виставок та інших бізнес-подій щороку.

Ми пропонуємо сучасну інфраструктуру, що включає 58000 м2  
виставкової площі, у т. ч. 28018 м2 закритої площі у 4 виставкових 
павільйонах та паркінг на 2500 місць. Усі простори, що 
використовуються для експозицій та конференцій, належним чином 

підготовлені та адаптовані для роботи в нових умовах. Ми уважно 
стежимо за рекомендаціями МОЗ України. Обсяги експозиційного 
простору МВЦ дозволяють забезпечити необхідну соціальну дистанцію 

між учасниками подій. Великий розмір будівель та ефективна система 

вентиляції забезпечують достатню циркуляцію повітря. 

Міжнародний 
виставковий  
центр




