
 

 

 شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران

Iran International Exhibitions Co. 

 

 پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه

 حوزه/ بخش اقدامات / فعالیت

یشگاهینما یفاقد ماسک به داخل سالن ها دکنندگانیممانعت از ورود بازد  

 بازدیدکنندگان

 

از جمله نقشه و اطالعات  دکنندگانیبه بازد یاطالع رسان کیارائه خدمات الکترون

 یالملل نیب شگاهینما لیموبا شنیکیاز بستر اپل ریو سا یابیریمس ،مشارکت کنندگان

به محض ثبت نام شنیکیاپل نکیتهران و ارسال ل  

طیبل نیآنال دیپرتال با سامانه ثبت نام و خر قیاز طر دکنندگانیبازد نیآنال ثبت نام  

یمجاز یرسانه ها ریپرتال و سا قیها از طر شگاهینما یمجاز دیامکان بازد جادیا  

یفاصله اجتماع تیضرورت رعا لیبه دل یبرق نیبا ماش دکنندگانیبازد ییجابجا قیتعل  

ربطیذ زهیمکان زاتیتجه نیبا تام دکنندگانیتردد بازد ریروزانه و مستمر ه مس یضدعفون  

 دکنندگانیکوتاه به بازد امیپ ستمیس قیاز طر یمراقبت یمنیا یها امیارسال پ نیتدو

دیبازد امیصوت محوطه در ا ستمیس قیاز طر زیثبت نام شده و ن  

یشگاهینما یدر داخل سالن ها دکنندگانیورود و تراکم تعداد بازد تیریکنترل و مد  

عامکنندگان  دیبازد رشیعدم پذ یکنندگان متخصص و اطالع رسان دیبازد رشیصرفاً پذ  
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 پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه

  

 حوزه/ بخش اقدامات / فعالیت

تعداد نفرات داخل غرفه متناسب با متراژ غرفه تیریمد  
نفر( 2متر 25ازاء هر متر به باال به  30از  -نفر 5متر مربع  30تا  -نفر 3متر مربع  18 -نفر 2متر مربع  12)  

 غرفه دار 
 ) مشارکت کننده(

 

دستکش حاًیمشارکت کنندگان به استفاده از ماسک و ترج الزام  

مصرف  کباری ییرایاستفاده از ظروف پذ  

استاندارد یفاقد بسته بند ییرایاقالم پذ ای یدنیبا نوش دکنندگانیبازد ییرایعدم پذ  

فاقد ماسک دکنندگانیبازد رشیعدم پذ  

دار در داخل غرفه بدر یو استقرار سطل زباله پدال نیضرورت تام  

غرفه رانیکنندگان در محل غرفه توسط مد دیتوقف بازد تیریمد  

جهت  (ریو ساک ماس ،یالکل محلول ضدعفون)از جمله  یملزومات و اقالم ضد عفون نیضرورت تام

دارانسطوح توسط غرفه ریمستقر در غرفه و سا زاتیاز تجه ییزدا روسیو  

جهت لمس کاالها دکنندگانیمصرف به بازد کباریارائه دستکش   

مستقر در غرفه یشینما یمحافظ مناسب در ارائه کاالها ینیب شیپ  

جهت ارائه خدمات متفرقه در داخل غرفه ییافراد فاقد کارت شناسا یریبکارگ تیممنوع  

جلسات و نشستها در محل غرفه یدر برگزار یفاصله اجتماع تیرعا  

در محل غرفه به منظور اجتناب از هر گونه تجمع یغاتیتبل یها ونیدر پخش اشانت تیمنوع  



 

 

 شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران

Iran International Exhibitions Co. 

 پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه

 

 حوزه/ بخش اقدامات / فعالیت

غرفه ساز به منظور ممانعت از ورود افراد متفرقه به داخل  یجهت عوامل شرکت ها ییصدور کارت شناسا

شگاهینما یقبل از برگزار امیسالن در ا  

 غرفه سازی 

 

و دستکش لدیعوامل و کارکنان غرفه ساز به استفاده از ماسک و ش هیالزام کل  

در غرفه خودساز یشگاهیاستفاده از موکت در کف غرفه نما تیممنوع  

خود به  یدر محل کارگاه ها یزیساخت غرفه و رنگ آم اتیعمل هیکل یغرفه ساز به اجرا یالزام شرکت ها

ردیصورت پذ شگاهیاسمبل با حداقل کارکنان در نما اتیکه صرفاً عمل ینحو  

یفاصله اجتماع تیدر داخل سالن به منظور رعا دکنندگانیعبور بازد یعرض راهرو ها شیافزا  

ساخت طبقه دوم غرفه تیساخت و ساز با ممنوع یها تیکاهش تراکم و حجم فعال  

غرفه ینقشه سالن و طراح یو مذاکره با غرفه داران در طراح دیدر بازد یفاصله اجتماع تیرعا  

با هدف کاهش زمان و  ژهیمدل آر مدوالر و مایساخته ماکس شیپ یغرفه ساز ستمیس یریتوسعه به کارگ

یتیحما یمشوق ها قیتعداد عوامل ساخت غرفه از طر  

غرف یاطالع رسان یدر کانتر ها (شهیش و  طلق) یمحافظت یاستفاده از پوشش ها  

 نیشود و کمتر یریکه از ازدحام جلوگ یبه نحو یشینما یغرفه و محل استقرار کاالها ینظارت بر طراح

گردد جادیتداخل در ورود و خروج به غرفه ا  

غرفه یدر طراح یعموم ییرایپذ ستگاهیا جادیا تیممنوع  

ساخت و ساز امیدر ا یشگاهینما یسالن ها هیتهو یها ستمیس هیروشن نگه داشتن کل  

تعداد عوامل ساخت و ساز لیبه منظور تعد یشگاهیساعات ساخت و ساز غرفه نما شیافزا  

غرفه و نظارت در اجرا یدر طراح یفاصله اجتماع تیرعا  

یکیو الکترون یمجاز یغاتیتبل یاستفاده از ابزارها  

متر از راهرو به منظور  کیبا فاصله حداقل  یرساناطالع یکانترها ییو جانما یالزام غرفه سازان به طراح

یو فرع یاصل یدر راهرو ها دکنندگانیبازد ریهرگونه توقف در مس جادیممانعت از ا  
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   پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه

 حوزه/ بخش اقدامات / فعالیت

 افزایش تعداد روشویی های سرویس بهداشتی

مرکز 

 نمایشگاهی

 

الکترونیک تجهیز کلیه روشویی های سرویس های بهداشتی عمومی و اداری به جامایع دستشویی 

 متناسب با تعداد مراجعین بویژه سرویس بهداشتی های پرتردد مجموعه شرکت صنعتی

تامین و نصب دستگاههای پرقدرت خشک کن دست ) صنعتی( در سرویس های بهداشتی به منظور کاهش 

در سرویس های بهداشتی با نصب دستمال حوله ای  زمان توفق افراد  

تامین سطل زباله درب دار پدالی مخصوص جمع آوری ماسک و دستکش در داخل و فضای بیرونی سالن 

 و تخلیه مستمر آن ) با درج نوشته مخصوص ماسک و دستکش و دستمال(

ا در فضای بیرونی سالن و تخلیه تامین سطل زباله درب دار مخصوص جمع آوری ظروف یکبار مصرف سرو غذ

 مستمر آن ) با درج نوشته مخصوص زباله های ظروف پذیرایی و بطری و ...(

اختصاص بیلبورد یا استندهای اطالع رسانی در نقاط مختلف محوطه فضای باز به همراه تهیه و نصب پیام 

 های گرافیکی/متنی هشدار دهنده بهداشتی/مراقبتی 

مستقل جهت ورود و درب های مستقل جهت خروج بازدیدکنندگان از سالنهای اختصاص درب های 

 نمایشگاهی و درج عالئم مربوطه

گشایش کلیه درب های ورودی و خروجی سالنهای نمایشگاهی به منظور ایجاد جریان پایدار تهویه طبیعی 

 در داخل سالنهای نمایشگاهی

های ابالغی و مصوب مساجدفعالیت مسجد حضرت ابراهیم مطابق با پروتکل   



 

 

 

 

 

  

 حوزه/ بخش اقدامات / فعالیت

 ایجاد گیت ضد عفونی ) محلول پاش( در درب ورودی اصلی نمایشگاه 

مرکز 

 نمایشگاهی 

 

 ایجاد گیت ضدعفونی )محلول پاش( در درب ورودی سالن های نمایشگاهی

 تامین تجهیزات مکانیزه مورد نیاز جهت ضدعفونی کف، درب و سطوح سالنهای نمایشگاهی

ایجاد و تجهیز ایستگاه تب سنجی و غربالگری در محل درب های ورودی اصلی نمایشگاه و درب های 

انتظامات و عوامل هالل احمر با تامین ملزوماتورودی سالن با همکاری   

ایجاد پایگاه هالل احمر در درب ورودی اصلی نمایشگاه و هماهنگی جهت افزایش تعداد نیروهای هالل 

 احمر در ایام برگزاری نمایشگاهها

ایجاد غرف عرضه ملزومات بهداشتی از جمله ماسک، شیلد، دستکش، محلول های ضد عفونی در مبادی 

ورودی اصلی و نقاط مرکزی نمایشگاه به منظور تامین ملزومات مورد نیاز بازدید کنندگان، مشارک 

 کنندگان و پیمانکاران با جانمایی مناسب

تامین و استقرار تجهیزات مکانیزه ضدعفونی دست و کفش در مبادی ورودی یا خروجی سالنهای 

گان به تعداد مناسب به همراه پیش بینی عوامل مورد نمایشگاهی جهت استفاده غرفه داران و بازدید کنند

 نیاز جهت نگهداری و شارژ آن 

ایجاد ایستگاه مرکزی پشتیبانی و تامین ملزومات و مواد ضدعفونی مورد نیاز با تدوین و اجرای برنامه شارژ 

 تجهیزات و ملزومات با آموزش و توجیه عوامل

ایجاد و تجهیز زیر ساخت های ثبت نام آنالین بازدیدکنندگان با امکان پرداخت و تهیه بلیط الکترونیک به 

رل هوشمند بلیط منظور کاهش توقف جهت بلیط در مبادی ورودی و تدارک و استقرار تجهیزات کنت

 ورودی 

مجازی ایجاد امکان بازدید مجازی نمایشگاهها از طریق پرتال و سایر رسانه های  

 برگزاری مراسم افتتاحیه ) افتتاحیه بدون سخنرانی در سالن همایش و صرفاً به صورت قطع روبان(

ایجاد غرف عرضه آب معدنی و نوشیدنی های استاندارد ) پاکتی/ قوطی( به تعداد مکفی در نقاط مختلف 

 نمایشگاه با نظارت در رعایت پروتکل های بهداشتی ذیربط

روشویی های سرویس های بهداشتی اماکن عمومی / اداری به شیرآالت چشم الکترونیکتجهیز کلیه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه/ بخش اقدامات / فعالیت

 حذف پرداخت ورودیه در پارکینگ های نمایشگاه به منظور اجتناب از هر گونه توقف

مرکز 

 نمایشگاهی

 

 ذیربطفعالیت رستوران مطابق با پروتکل های بهداشتی مصوب صنفی 

صدور کارت شناسایی و معاینه عوامل توزیع غذا از طریق پزشک و عوامل هالل احمر مستقر در مرکز 

 نمایشگاهی

 ممانعت از ورود هر گونه غذا از خارج از سایت نمایشگاه به داخل

سازی،  بازگشایی کلیه سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگه به منظور کنترل تراکم افراد در زمان آماده

 برگزاری و جمع آوری غرف و کاالها

 ضدعفونی مستمر سرویس های بهداشتی

 افزایش تعداد دفعات تخلیه سطل های زباله اصلی نمایشگاه و انتقال به دپوی زباله مرکزی

 صدور کارت شناسایی برای کلیه عوامل ارائه خدمات زیر مجموعه پیمانکاران ذیربط

پیمانکاران تامین کننده خدمات طرف قرارداد به استفاده از ماسک و ترجیحاً دستکش و الزام کلیه عوامل 

 شیلد و محافظ

ضدعفونی مستمر تجهیزات و ملزومات ارائه خدمات نظافت/ ضدعفونی توسط پیمانکار شرکت با پیش بینی 

 ایستگاه ضدعفونی و تامین البسه ضدعفونی برای متولیان ذیربط

سالنهای نمایشگاهی قبل از شروع عملیات غرفه سازی با تدارک و تامین ملزوماتضد عفونی   

بهره برداری از سالن های همایش صرفاً با رعایت فاصله اجتماعی و با استفاده کامل برگزار کنندگان و 

درصد از طرفیت سالن( 50مدعوین از ماسک ) حداکثر مدعوین تا   

ایی کاال با تدوین برنامه زمانبندیضدعفونی چرخ دستی و وسایل جابج  
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 پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه

 

 حوزه/ بخش اقدامات / فعالیت

ابالغ دستورالعمل های رعایت پروتک بهداشتی به مشارکت کنندگان و اخذ تعهد در اجرای مفاد پروتکل به 

 هنگام ثبت نام 

برگزار 

 کنندگان

 

تدوین و ابالغ چک لیست کنترل روزانه رعایت مفاد پروتکل های بهداشتی توسط غرفه داران و سایر عوامل 

 برگزاری و جمع آوری سالنهای نمایشگاهی -اجرایی به تفکیک سه دوره آماده سازی 

تدوین و ابالغ چک لیست کنترلی رعایت پروتکل جهت ایجاد امکان خود کنترلی توسط مدیر غرف یا امکان 

 بردشت از سایت مجری برگزاری با نظارت برگزار کننده

 رصد تردد بازدیدکنندگان به منظور رعایت فاصله اجتماعی در داخل سالن

 بینی ایجاد ایستگاه های ضدعفونی در داخل سالن متناسب با متراژ سالنپیش 

 نصب عالئم راهنمای مسیر بازدید و خروج در کف یا سقف سالنهای نمایشگاهی

 رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در ستاد برگزاری نمایشگاه

 طراحی و اجرای جلسات آموزشی توجیهی مجازی رعایت پروتکل

ارسال پیام کوتاه از طریق اس ام اس یا کانال مجازی نمایشگاه ذیربط و ارسال هشدارهای مراقبتی و کنترل 

حین و دوره جمع آوری نمایشگاه –اقدامات بر اساس چک لیست قبل   

مدیریت رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص مراسم افتتاح و بازدیدهای ویژه مقامات با رعایت فاصله 

ی اجتماع  

پخش پیام های هشدار دهنده از طریق سیستم صوت داخل سالن مبنی بر عدم توقف طوالنی در غرفه و 

 راهروهای اصلی و رعایت فاصله اجتماعی در بازدید و مذاکرات 

 انتخاب و تقدیر از غرفه داران برتر در رعایت پروتکل بهداشتی


