MĂSURI ȘI RECOMANDĂRI PENTRU PARTICIPAREA FIZICĂ
Congresul Societății Române de Rinologie, 08-10 septembrie 2021
Pullman Bucharest World Trade Center Hotel

Măsuri și recomandări pentru participarea fizică la Congresul Societății Române de Rinologie

In interiorul centrului de congrese (zona expozitie, sali de conferinte, lobby) portul măștii
(medicale) este obligatoriu. Reamintim ca pentru o protecție eficace aceasta trebuie să
acopere atât gura cât și nasul;
Organizatorii pot pune la dispozitia participantilor masti medicale si dezinfectanti
Limitarea accesului participantilor in salile de congres, astfel încât să fie asigurată o distanță
de cca 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a
spațiului (in acest sens mentionam ca Sala New York va gazdui maximum 200 de persoane iar
sala Beijing/ Viena maximum 80);
Participantii vor gasi marcate circuitele de acces sali si spatiu expozitional pentru facilitarea
unor fluxuri de deplasare unidirecționale in vederea menținerii distanței fizice;
Participantii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la
dispoziția acestora la intrarea în hotel si in salile de congres;
Participantii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrarea în
spatiul dedicat congresului;
La intrarea în centrul de conferinte World Trade Center Pullman se va efectua un triaj
epidemiologic și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție
respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
Accesul la pauzele de cafea, respectiv de pranz, se va realiza respectând normele prevăzute de
art. 6 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
Recomandarea organizatorilor este ca participantii prezenti la centrul de conferinte sa fie
vaccinati cu schema completa de vaccinare sau sa se incadreze in situatia de a fi fost infectati
in ultimile 180 de zile (daca exista cazuri particulare rezultatul unui test negative este
binevenit);
Participantii se obliga sa respecte toate masurile de prevenire si protecție impotriva infecției
cu SARS-CoV-2 impuse atat de centrul de congrese si hotel cat si de organizatorii
evenimentului.

