«Ζυμώνεται» το υγειονομικό
πρωτόκολλο για τον τουρισμό,
έρχονται ανακοινώσεις
Διεργασίες εξελίσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με τον
καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα μπορέσει να ανοίξει ξανά
ο τουρισμός, στην εποχή του κορονοϊού. Ειδικότερα, το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) εργάζεται
επί του παρόντος στον επακριβή ορισμό νέων υγειονομικών
πρωτοκόλλων, προκειμένου να μπορούν στο σύντομο μέλλον να
πραγματοποιούνται ταξίδια με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το «Greek Travel Pages», το WTTC
αναμένει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να ανακοινώσει,
επίσημα, τα νέα πρωτόκολλα και να τα κοινοποιήσει σε όλες τις
κυβερνήσεις. Προς το σκοπό, του να υπάρχει μία συντονισμένη
προσέγγιση για τα ταξίδια εν μέσω πανδημίας. Ένα θέμα που
προφανώς απασχολεί πάρα πολύ (και) την Ελλάδα, μιας και στόχος
είναι τον Ιούλιο να επανεκκινήσει η τουριστική βιομηχανία στη
χώρα.
Σημειώνεται, ότι τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα γίνουν
προσεχώς γνωστά, συνιστούν ένα μέρος του ευρύτερου σχεδίου του
WTTC, το οποίο φέρει τον τίτλο «Travelling in the New Normal».
Για να υπάρξει τουρισμός, άλλωστε, θα πρέπει ο κόσμος ν’
αρχίσει να ταξιδεύει και πάλι. Η νέα… κανονικότητα που θα
επικρατήσει τους επόμενους μήνες τοποθετεί στο επίκεντρο τις
λέξεις «ασφάλεια», «προστασία». Τα δεδομένα στον τουρισμό και
τις μεταφορές αναγκαστικά θα διαφοροποιηθούν, έως ότου να
βρεθεί το εμβόλιο για τον ιό.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδιασμού του WTTC, η
πρόεδρος και CEO του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδιών και
Τουρισμού, Γκλόρια Γκεβάρα, δήλωσε:
«Τα υγειονομικά πρωτόκολλα πρέπει να παρέχουν τη διαβεβαίωση

που χρειάζονται οι ταξιδιώτες και οι αρχές, χρησιμοποιώντας τη
νέα τεχνολογία, για να προσφέρουν σύντομα νέα… κανονικά
ταξίδια χωρίς προβλήματα βραχυπρόθεσμα».
Επισημαίνεται,
ότι
ο
καθορισμός
των
πρωτοκόλλων
πραγματοποιείται με μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια.
Συγκεκριμένα το WTTC διεξάγει συνομιλίες τόσο με τα μέλη του,
όσο και με θεσμικούς φορείς και ενώσεις που εκπροσωπούν τους
τομείς του ταξιδιού και του τουρισμού. Σύμφωνα μάλιστα με το
WTTC, τα νέα πρωτόκολλα θα αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας την
εμπειρία από την αρχική αναχαίτιση του ιού στην Κίνα, εκεί
όπου δηλαδή ξέσπασε πρώτα η επιδημία.
Θυμίζουμε, ότι όσον αφορά τα ξενοδοχεία θα συνταχθεί και για
εκεί ένα υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο θα καθορίζει τους
κανόνες λειτουργίας των καταλυμάτων στη ζωή πλέον με τον ιό.
Προσεχώς συμβουλευτικές εταιρείες θα εξειδικεύσουν ακόμη
περισσότερο τα μέτρα ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας που θα
αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις.
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