DROŠĪBAS PASĀKUMI IZSTĀDĒ
“Lauksaimniecības un meža tehnika 2020”
Biznesa izstādes Izstāžu kompleksā “Rāmava” tiek plānotas un notiek, ievērojot 09.06.2020 pieņemtos Ministru
Kabineta (MK) noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”, kas pieejami šeit (un papildus – MK noteikumu anotācija un skaidrojums: šeit) un kas paredz, ka:
2.8. izstāde – reģionālas, nacionālas vai starptautiskas nozīmes izstāde vai gadatirgus, kura mērķis ir veicināt kultūras, uzņēmējdarbības,
tirdzniecības, dzīvesstila un inovāciju attīstību; (papildus informācijai – attiecībā uz izstādēm MK noteikumos ir paredzēti specifiski
nosacījumi, jo biznesa izstāde nav tas pats, kas pasākums klasiskā izpratnē).
21. Izstāžu zālēs un kultūrvietās (ja netiek organizēts pasākums) tiek nodrošināts, ka:
21.1. vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un
infrastruktūra;
21.2. vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
21.3. tiek nodrošinātas atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas;
21.4. tiek nodrošinātas ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz triju metru platumā;
21.5. apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā.
22. Ja izstādes norises vietā tiek rīkots arī seminārs vai konference, to rīko pilnībā norobežotā telpā, ievērojot šo noteikumu 14. punktā
minēto prasību attiecībā uz maksimāli pieļaujamo personu skaitu.

Vairāk par izstādes norises laikā paredzētajiem drošības pasākumiem uzziniet, sazinoties ar mums:
E-pasts: izstade@aml-ramava.lv
Tālr.: +371 67600409

Apmeklējot izstādi, aicinām būt atbildīgiem
un ievērot drošības pasākumus!
APMEKLĒTĀJIEM:

Apmeklē izstādi tikai
tad, ja esi vesels un
neesi pašizolācijā vai
karantīnā.

Rekomendējam
lietot sejas
masku, atrodoties
izstādes hallē un
teritorijā.

Ievēro 2 metru
distanci.

Regulāri dezinficē
virsmas un
priekšmetus savā
laukumā.

Rekomendējam
lietot sejas
masku.

Pirms ieejas
izstādes teritorijā
un/vai hallē lieto
izvietotos roku
dezinfekcijas
līdzekļus.

DALĪBNIEKIEM:

Piedalies izstādē tikai
tad, ja esi vesels un
neesi pašizolācijā vai
karantīnā. Pretējā
gadījumā dalību
izstādē uztici kolēģiem.

Komunicējot ar
izstādes
apmeklētājiem,
ievēro 2m distanci.

ORGANIZATORS:

Nodrošina roku
mazgāšanas un
dezinfekcijas iespējas.

Veic dezinfekcijas
pasākumus.

Izvieto norādes
par drošu
distances
attālumu.

Nodrošina, lai telpās
atrodas ne vairāk kā 50%
no kopējā iespējamā
cilvēku skaita, ko pieļauj
apmeklētājiem pieejamā
telpu platība un
infrastruktūra.

Nodrošina dalībniekiem
iespēju pieteikties
izstādē attālināti,
iesniedzot pieteikumu,
kas parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu.

Vienam
apmeklētājam
paredz ne mazāk
kā 3 m2 publiski
pieejamās telpu
platības.

Nodrošina
atsevišķas
(nodalītas)
apmeklētāju
ieejas un izejas
plūsmas.

Ejas starp izstāžu
stendu rindām hallē
nodrošina vismaz
3m platumā.

Rūpēsimies par drošu izstādi kopā!

