Măsuri luate de MEDIA MED PUBLICIS pentru a preveni răspândirea COVID-19
Prioritățile noastre pentru #evenimenteînsiguranță

Siguranța dumneavoastră și a angajaților noștri este de o importanță majoră pentru noi. În acest sens, am
implementat o serie de măsuri de prevenție, în concordanță cu recomandările autorităților, astfel încât să
vă simțiți în siguranță alături de noi și să beneficiați în continuare de o experiență plăcută și sigură în cadrul
evenimentelor noastre.
Vom continua să actualizăm această pagină cu ultimele informații privind siguranța participării
dumneavoastră la evenimentele hibrid organizate de echipa noastră.
ECHIPA NOASTRĂ:
• Este instruită în vederea aplicării riguroase a tuturor măsurilor legale interne și a protocoalelor de
securitate și igienizare a tuturor spațiilor și suprafețelor.
• Fiecare angajat este vaccinat, poartă echipament de protecție și este informat în detaliu cu privire la
măsurile esențiale de pregătire și prevenție.
• Furnizorii și colaboratorii noștri respectă de asemenea toate normele în vigoare și se aliniază practicilor
noastre de igienă, siguranță și distanțare socială: sunt vaccinați, poartă echipament de protecție,
dezinfectează suprafețele cu care intră în contact.
LOCAȚIA EVENIMENTULUI:
Hotelul Crowne Plaza este certificat atât de compania Deloitte ca fiind un hotel sigur, cât și prin intermediul
programului implementat IHG Clean Promise. Acesta conține un set de proceduri specifice, adaptate la
cerințele autorităților naționale și internaționale din domeniul sănătății.
ÎN SALA DE CONFERINȚĂ:
• Asigurăm tehnologia și dotările necesare pentru organizarea evenimentelor hibrid – invitații pot
participa fizic sau online la eveniment.
• Am revizuit capacitatea sălii astfel încât să respectăm distanțarea socială între participanți.
• Am delimitat fluxurile de intrare / iesire în/din spațiile de eveniment, iar la intrare este prevăzut
dispenser cu dezinfectant pentru mâini.
• Dezinfectăm frecvent toate suprafețele, iar echipamentele tehnice puse la dispoziție sunt supuse unui
protocol de curățare și igienizare.
• Folosim, pe cât posibil, ventilația naturală a sălii.
• Masca de protecție este obligatorie pe toat[ durata evenimentului, pentru toți participanții.
PARTICIPANȚII NOȘTRI:
Vă rugăm să vă protejați pe dvs. și pe cei din jur respectând următoarele măsuri de prevenție:
• Să vă acoperiți nasul și gura, obligatoriu, cu o mască de protecție!
• Păstrați distanța de cel putin 2 m față de persoanele din jur.
• Spălați și dezinfectați mâinile cât mai des.
• În locația evenimentului veți găsi dispensere cu dezinfectant și măști de protecție. Vă rugăm să le
folosiți.
• În cazul în care strănutați sau tușiți vă rugăm să vă acoperiți gura și nasul.
• Purtarea măștii de protecție este obligatorie atunci când nu vă aflați așezat/ă la masă;
o Participanții la eveniment beneficiază de servicii de masă: în sistem bufet, prin ambalarea
individuală a preparatelor în ambalaje de unică folosință, astfel încât fiecare participant va
intra în contact doar cu porția / consumația personală.
o Servirea mesei din timpul pauzelor se va face în aer liber, în spațiile special amenajate, pe
terasele și grădinile din locație
Vă asigurăm de întreaga noastră preocupare pentru siguranța și confortul dumneavoastră.

