Dbamy o wspólne
bezpieczeństwo

Grupa MTP z najwyższą starannością przestrzega
wszystkich przepisów prawnych oraz wytycznych
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OGRANICZAMY
UŻYWANIE
GOTÓWKI, PŁACIMY
KARTĄ PŁATNICZĄ
W trakcie wydarzenia zachęcamy do płacenia wyłącznie kartą płatniczą lub inną
formą płatności elektronicznej.

PAMIĘTAMY
O ZAKRYWANIU
UST I NOSA
Uczestnicy targów i innych wydarzeń
są zobowiązani do zakrywania ust oraz
nosa zarówno w salach konferencyjnych
i innych pomieszczeniach, pawilonach
wystawienniczych, jak i na zewnątrz pawilonów oraz w przestrzeni gastronomicznej (za wyjątkiem czasu, w którym
spożywają posiłek przy stoliku).

MIERZYMY
TEMPERATURĘ
Przy wejściach na tereny targowe bezdotykowo mierzymy temperaturę ciała osób
biorących udział w wydarzeniu. Wykorzystujemy do tego celu m.in. nowoczesne
kamery termowizyjne.

DOKŁADNIE MYJEMY
I DEZYNFEKUJEMY
RĘCE
We wszystkich najczęściej uczęszczanych
miejscach na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich, w tym w holach
wejściowych, zamontowaliśmy dozowniki ze środkami dezynfekującymi.
Ponadto powierzchnie dotykowe,
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NIE WITAMY
SIĘ UŚCISKIEM DŁONI
W trosce o wzajemne bezpieczeństwo
rekomendujemy, by witać się i żegnać
z naszymi partnerami biznesowymi
i klientami w sposób bezdotykowy.

ZASŁANIAMY
USTA I NOS
Podczas kichania rekomendujemy zasłanianie ust łokciem lub chusteczką.
W ten sposób chronimy wszystkie
osoby znajdujące się w naszym
otoczeniu.

ZACHOWUJEMY
BEZPIECZNY DYSTANS
Dysponując największą w Polsce infrastrukturą wystawienniczą i konferencyjną
zapewniamy bezpieczny dystans i wymaganą odległość między uczestnikami
wydarzenia. W celu zapewnienia maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa
naszych gości, poszerzyliśmy także ciągi
komunikacyjne w przestrzeni wystawienniczej.

DBAMY O WŁAŚCIWY
PRZEPŁYW POWIETRZA
Nasza przestronna przestrzeń wystawiennicza jest wyposażona w nowoczesne systemy wentylacyjne. Dzięki otwartym i wietrzonym pawilonom cały czas
utrzymujemy właściwą cyrkulację
powietrza.

W RAZIE POTRZEBY
KORZYSTAMY
Z POMOCY MEDYCZNEJ
Podczas targów i innych odbywających
się na naszym terenie wydarzeń, zapewniamy obecność zespołu medycznego,
w oparciu o aktualnie obowiązujące
wytyczne.

ZOSTAŃ W DOMU, JEŚLI:

• zaobserwujesz u siebie
objawy choroby;

• jesteś objęty kwarantanną
lub izolacją;

• w ciągu ostatnich 14 dni miałeś

kontakt z osobą podejrzaną
o zakażenie lub chorą na COVID-19.

KONTAKT
Międzynarodowe
Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. +48 61 869 2000
info@grupamtp.pl

