
Перелік   антиковідних   заходів   

YES   Brainstorming   "Після   COVID   =   Перед   катастрофою?   Кроки   до   виживання",   Київ,   9-11   вересня   2021  

1.   Повна   вакцинація   всіх   учасників   (в   т.ч.   персоналу)   

На  YES  Brainstorming  (далі  за  текстом  -  Захід)  допускаються  виключно  особи,  які  пройшли  повний  курс                 
вакцинації,  що  підтверджується  міжнародним,  внутрішнім  сертифікатом  або  іноземним  сертифікатом           
про  вакцинацію  /  профілактику  вакцинами  від  Covid-19,  включеними  Всесвітньою  організацією            
охорони  здоров'я  до  переліку  дозволених  для  використання  в  надзвичайних  ситуаціях  (Moderna,             
Pfizer/  BioNTech,  Johnson  &  Johnson,  AstraZeneca,  Covishield,  Sinopharm  і  Sinovac).  Скан-копія             
сертифіката   передається   організаторам   Заходу   під   час   заповнення   онлайн   реєстраційної   форми.   

2.   Тестування   учасників   і   персоналу   

В  якості  додаткового  заходу  безпеки  09.09.2021  проводиться  обов'язкове  тестування  учасників  і             
персоналу  на  наявність  коронавіруса  SARS-CoV-2  експрес-тестами  на  антиген,  яке  забезпечується  в             
двох   локаціях:   

•  іноземні  учасники  -  в  спеціально  відведеному  приміщенні  в  готелі  «Хаятт  Рідженсі»  (м.  Київ,  вул.  А.                  
Тарасової,  5)  одразу  після  реєстрації  в  готелі.  Роботу  мобільної  лабораторії  в  готелі  передбачено               
09.09.21   з   8.00   до   20.00.   

•  персонал  та  учасники  -  в  спеціально  відведеній  зоні  на  території  «Мистецького  Арсеналу»  (м.  Київ,                 
вул.  Лаврська,  10-12).  Роботу  мобільної  лабораторії  в  «Мистецькому  Арсеналі»  передбачено            
9-11.09.2021  відповідно  до  графіка:  9  вересня  -  з  8.00  до  23.00,  10  вересня  -  з  7.00  до  23.00,  11  вересня                      
-   з   7.00   до   21.00.   

Весь   персонал   має   бути   протестований   до   початку   Заходу   протягом   дня   9.09.   до   16.30.   

10-11.09.2021  учасникам  надається  можливість  добровільної  здачі  експрес-тесту  на  антиген,  а            
іноземним  учасникам  за  потребою  -  тесту  ПЛР  (якщо  наявність  документа  про  негативний  тест  ПЛР  є                 
обов'язковою  вимогою  при  перетині  кордону  на  зворотньому  шляху).  Результат  тесту  ПЛР  надається              
протягом  12  годин  з  моменту  отримання  лабораторією  матеріалу  для  дослідження,  тому  учасникам              
слід   звертатися   в   лабораторію   завчасно.   

ПЛР-тестування   для   іноземних   гостей   після   завершення   Заходу   проводиться   за   окремим   запитом.   

Негативний   результат   тесту   на   антиген   підтверджується   наліпкою,   що   наклеюється   на   бейдж.   

У  випадку  позитивного  результату  теста  на  антиген  учасникам  надається  можливість  додаткового             
контролю  тестом  ПЛР.  Учасники,  які  отримали  позитивні  результати  тестів  на  антиген  і  ПЛР,  до  участі  в                  
заході   НЕ   допускаються.   

Персонал,   який   отримав   позитивний   результат   тесту   на   антиген   до   участі   в   заході   НЕ   допускається.   

3.   Температурний   контроль   

Температурний  контроль  здійснюється  на  входах  на  територію  «Мистецького  Арсеналу»  за  допомогою             
безконтактних  термометрів  та/або  автоматичних  систем  контролю  температури.  Особи  з           
температурою  вище  37,2 o C  після  додаткового  контролю  температури,  огляду  лікарем  та  висновку             
щодо   наявності   ознак   респіраторного   захворювання   до   участі   у   Заході   НЕ   допускаються.   



  

4.   Соціальна   дистанція   

Дотримання   соціальної   дистанції   не   менше   1   м   є   обов'язковим   для   всіх   учасників   Заходу.   

5.   Масковий   режим   

Масковий  режим  протягом  всього  Заходу  для  персоналу  є  обов'язковим,  для  учасників  –  за  бажанням.                
Організатори  забезпечують  в  достатній  кількості  учасників  і  персонал  одноразовими  тришаровими            
медичними  масками,  виготовленими  з  гіпоалергенного  нетканого  матеріалу  без  запаху  на  гумках  або              
зав'язках   з   фіксатором   на   переніссі.   

6.   Обробка   рук   

Сенсорні  станції  гігієни  рук  зі  спиртовими  антисептичними  засобами,  а  також  кишенькові  антисептики              
розміщуються   в   достатній   кількості   на   входах   в   усі   робочі   зони   і   зони   прийому   їжі.   

7.   Допуск  персоналу  та  учасників  Заходу  на  територію  «Мистецького  Арсеналу»  здійснюється  через              
окремі   входи.   

8.   Вентиляція,   провітрювання   та   прибирання   

Організатори  забезпечують  якісну  вентиляцію  всіх  робочих  зон  і  зон  прийому  їжі,  в  перервах,  на                
початкуі  в  кінці  кожного  дня  -  вологе  прибирання  приміщень  з  обробкою  всіх  контактних  поверхонь                
спиртовмісними  дезінфікуючими  засобами.  Під  час  проведення  сесій  Q  &  A  мікрофон  не  передається               
в   руки   учасникам.   

9.  Організатори  забезпечують   систематичне  інформування  учасників  (оголошення  через         
гучномовний  зв'язок  у  перервах,  інформаційні  таблички  у  визначених  місцях)  щодо  необхідності             
дотримання   всіх   санітарних   протівоепідеміологіческіх   норм.   


