
 

     

Turisme de Reunions 

Estratègies dels països competidors per 
afrontar  la  represa  futura de l’activitat 

17 de juliol de 2020 



 

 2  

Turisme de reunions: 

Estratègies dels països 

competidors per afrontar la 

represa futura de l’activitat 

Us presentem en aquest document les estratègies i protocols que es-

tan seguint els països competidors de Catalunya com a preparació 

per a una futura represa. Tota aquest informació  us pot significar un 

aprenentatge per encarar la vostra futura línia de negoci. Hi trobareu 

tant informació general com més específica dels diferents Convention 

Bureaux, així com els protocols que els marquen els diferents governs 

segons el moment de la pandèmia en que es troben. 

Austràlia 

Japó 

Corea del sud 

Singapur 

Nova Zelanda 

 

Països baixos 

Bèlgica 

Itàlia 

EUA 

Països Nòrdics 

 

Regne unit 
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1. ÀSIA-PACÍFIC 

 

 

 El mercat australià es troba en fase 2 de reobertura, tot i així cada estat aplica unes mesures diferents en ca-

da fase, a continuació s’analitzen els estats que han definit mesures específiques pel sector MICE. 

 Adelaide Convention Bureau: ha creat una guia per a hotels i espais on es realitzen esdeveniments, per gene-

rar “contactless” i tan digitals com sigui possible. Veure tot el detall a l’enllaç oficial. 

 Canberra Convention Bureau: ha recollit informació de diverses fonts, incloent les governamentals (local, fede-

ral i nacional), així com d’institucions de recerca. Tot aquest repositori d’informació consta de webinars, proto-

cols i eines per esdevenir “Covid-safe”. Veure més informació al següent enllaç. 

 Melbourne Convention Bureau: ha creat un micro-site de Q&A i diversos protocols de seguretat que totes les 

empreses del sector turístic haurien d’implementar. Veure el detall en aquest enllaç. 

 Com en d’altres mercats descrits en aquest document, hi ha elements que són compartits per a totes les orga-

nitzacions, com els que resumeix el Business Events Council of Australia al seu web i que apareixen a la ma-

joria dels protocols: 

 Distància d’1,5m. entre persones quan sigui possible 

 Rentat de mans i bona higiene en cas de tos o mucositat 

 Hi ha disponible una APP per fer seguiment de contactes  

 

 

 S’han analitzat les principals organitzacions i associacions del Japó que tenen afiliats del sector MICE o que 

estan especialitzades exclusivament en MICE. 

 En general hi ha un consens per comunicar 5 mesures bàsiques: 

 Evitar el que anomenen les 3C’s 

Closed spaces with poor ventilation (espais tancats amb poca ventilació) 

Crowded places with many people nearby  (espais amb alta concentració de gent) 

Close-contact setting such as close-range conversations (contacte proper, com converses de prop)  

 Portar mascareta 

 Rentat de mans 

 Tenir dispensadors de solució hidroalcohòlica a tot arreu 

 Mantenir la distància de seguretat entre persones. 

 A continuació s’aprofundeix en les particularitats de cada organització. 

 Japan Associationa of Travel Agents (JATA): ha publicat unes recomanacions adreçades als seus afiliats, en 

aquest cas les recomanacions són més generalistes. Veure resum en aquest article (en anglès). A banda s’ha 

publicat un protocol específic pel lloguer d’autobusos (només en japonès). Cal recordar que els primers casos 

d’infecció comunitària al Japó es van produir en grups que viatjaven en autobús, afectant a guies i conductors.  

Austràlia 

Japó 

http://www.adelaideconvention.com.au/COVIDSAFE/
https://www.covid19.act.gov.au/home
https://www.covid19.act.gov.au/home
https://www.melbournecb.com.au/
https://www.businesseventscouncil.org.au/covidsafe-guidelines.html
https://www.jata-net.or.jp/english/
https://www.travelvoice.jp/english/jata-announces-a-covid-19-guideline-for-the-travel-industry-calling-for-online-procedures-more-frequently
https://www.jata-net.or.jp/virus/pdf/2006_allstsrsrvdbusguideline.pdf
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1. ÀSIA-PACÍFIC 

 Japan Convention Management Association (JCMA): amb data 23 de juny ha publicat un extens protocol de me-

sures de seguretat per organitzar esdeveniments en la situació actual de co-existència amb el Covid-19. Aquest 

document de 13 pàgines aborda totes les etapes en l’organització d’un esdeveniment MICE, des de les mesures 

de seguretat en els preparatius, la logística a dins i fora del recinte, la recepció, l’execució de l’esdeveniment, i 

totes les etapes de tancament, així com quines mesures s’han de donar en cas d’emergència, i per últim com 

procedir un cop finalitza. 

 Japan Exhibition Association (JEXA): amb data 10 de juny ha publicat un document anomenat: "Anàlisi i Reco-

manacions de les Mesures per la prevenció de noves malalties infeccioses del Coronavirus" (en anglès). Aquest 

document és una guia que descriu els elements bàsics que s'utilitzaran com a referència a l'hora d'implementar 

mesures de prevenció d'infeccions per coronavirus a les exposicions. Aquesta guia s’ha elaborat amb els suport 

dels agents directament implicats (membres), la indústria MICE en general i ha estat supervisada per experts en 

malalties infeccioses. 

 Japan Congress and Convention Bureau (JCCB): amb data 22 de juny ha publicat un protocol (només en japo-

nès) de recomanacions sobre les mesures de seguretat per prevenir i gestionar la Covid-19. 

 Japan National Tourism Organization (JNTO): no ha elaborat un document exclusiu pel sector MICE, en aquest 

cas es transmeten les recomanacions indicades al principi d’aquest document i que són compartides per tots els 

agents. Tot i així, disposa d’una secció dedicada a informar sobre la situació de la Covid-19 al país. 

 

 

 

 Com a resposta de la situació actual, el Korea MICE Bureau – KMB - (que depèn del Korea Tourism Orga-

nization - KTO) ha presentat un pla per proveir suport als organitzadors d’esdeveniments MICE. Per exemple, 

donarà ajudes per l’adquisició de màscares, gel hidroalcohòlic, càmeres tèrmiques, etc. Tot plegat, amb l’ob-

jectiu de garantir la seguretat sanitària de tots els participants. De fet, aquestes ajudes ja s’han fet efectives 

en els esdeveniment organitzats durant maig i juny a Corea del sud. Igualment, KMB ofereix un kit de benvin-

guda a tots els participants internacionals als esdeveniments. Aquesta pràctica, ja es feia amb anterioritat a la 

crisis actual. Com a mesura addicional, per a tots els esdeveniments que han sigut cancel·lats durant el 2020 

degut a la Covid-19, si aquests es materialitzen abans del juny 2021, rebran ajuts addicionals. Més informació 

de les mesures en aquest enllaç. 

 A nivell d’exemple de la tornada a la normalitat a Corea del Sud, del 10 al 13 de maig es va celebrar el MBC 

Architecture Show al Korean Exhibition Center, (KINTEX), a Goyang, on van assistir 45.400 delegats. Tots 

ells tenien l’obligació de portar mascareta, guants i els exhibidors havien de tenir un protector facial que cobrís 

tota la cara. Es van instal·lar càmeres tèrmiques i termòmetres de reconeixement facial als accessos, així com 

dispensadors de gel hidroalcohòlic i estores desinfectants. El Director de KINTEX explica en aquest article les 

lliçons apreses de l’experiència. PCMA resumeix les bones pràctiques que s’han aplicat a tot l’APAC fins a 

data d’avui en aquest article. 

 

 

 

Corea del Sud 

https://jp-cma.org/en/
http://en.nittenkyo.ne.jp/
https://www.nittenkyo.ne.jp/image/200626_covid19_guidelines_jexa.pdf
https://www.nittenkyo.ne.jp/image/200626_covid19_guidelines_jexa.pdf
https://jccb.or.jp
https://jccb.or.jp/system/wp-content/uploads/2020/06/%E3%80%90JCCB%E3%80%91%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%
https://www.japan.travel/en
https://www.japan.travel/en/coronavirus/
http://www.koreaconvention.org/eng/news/ktonews.kc?func_name=list&param1=viewCntE747&param2=detail&newsDTO.seq=47&newsDTO.gbn=E7
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666298588798300161/
https://www.pcma.org/trade-shows-open-asia-health-protocols-covid-19/
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1. ÀSIA-PACÍFIC 

 

 
 

 El govern de Singapur i les organitzacions relacionades amb la indústria MICE no han publicat cap protocol o 

directrius de bones pràctiques per a l’organització d’esdeveniments a data de 3 de juliol de 2020. 

 És important indicar que Singapur es troba des del 19 de juny a la fase 2 (d’un total de 3) del procés de reo-

bertura de l’economia abans de l’entrada a la nova normalitat. En aquesta fase 2, el sector de la restauració 

ha pogut tornar a obrir les seves portes als seus clients, tot i que amb limitacions d’aforament i en grups d’un 

màxim de 5 persones per taula. A més a més, només es permet servir begudes alcohòliques fins les 22:30h. 

Les trobades socials i familiars es permeten només fins a un màxim de 5 persones. Així doncs, tots els tipus 

d’esdeveniments de mitjana i gran escala (ja siguin religiosos, culturals, de negocis, etc.) continuen prohibits. 

Només algunes atraccions turístiques han començat a obrir amb aforament limitat del 25% (zoo, jardins botà-

nics i alguns museus, per exemple). 

 El 10 de juliol, Singapur celebra eleccions generals. Tot i que no existeixen enquestes oficials, es preveu que 

el People’s Action Party (PAP), el partit que ha governat Singapur de forma ininterrompuda des del 1959 

(abans de la independència del país el 1965), es mantindrà en el poder. El fet que les crítiques a la gestió del 

govern per part de periodistes i mitjans de comunicació no estiguin permeses contribueix, en part, a mantenir 

una opinió pública favorable envers el partit governant i, per consegüent, a la continuïtat del mateix. És per 

això que no s’espera que s’anunciïn mesures més concretes pel que fa a la reobertura del país i de l’econo-

mia fins passades les eleccions generals.  

 

 

 

 El Convention Bureau de Nova Zelanda va publicar el passat 8 de juny, un codi voluntari de bones pràctiques 

per a la prevenció d’infeccions per la Covid-19 que està disponible en aquest enllaç. Aquest codi persegueix 

dos objectius bàsics: la prevenció d’acord amb els protocols establerts per les autoritats sanitàries i la traçabi-

litat de possibles infeccions. 

Singapur 

Nova Zelanda 

https://www.conventionsnz.co.nz/PicsHotel/CINZ/Brochure/2020/Events%20Sector%20-%20Voluntary%20Code%202020%20addressing%20COVID-19.pdf
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2. BENELUX 

 

 

 Event Platform, plataforma que reuneix les principals organitzacions del sector MICE i Esdeveniments, va presen-

tar un Protocol a principis de maig per garantir l’organització segura i responsable de reunions i esdeveniments 

professionals als Països Baixos. 

 Informació bàsica sobre aquest Protocol: 

 Objectiu i abast: L’objectiu del protocol és proporcionar directrius clares per patrocinadors, organitzadors, allot-

jaments, proveïdors i visitants d’esdeveniments empresarials (fires, esdeveniments corporatius, congressos i 

reunions). Els esdeveniments públics com concerts i festivals no s’inclouen en l’abast d’aquest protocol. 

 Públic objectiu: El protocol està destinat a patrocinadors, organitzadors, ubicacions i locals (incloent guarda-

roba i neteja), proveïdors, expositors i visitants. 

 Marc: El protocol ofereix un marc general per organitzar i participar de forma segura a reunions d’empresa. A 

partir de les recomanacions del RIVM (Institut Nacional de Salut i Medi Ambient) sobre el distanciament social, 

la higiene i les precaucions dels símptomes, el protocol significa respectar la distància d’1,5m. en esdeveni-

ments empresarials (limitant el nombre de visitants), garantint una seguretat en el muntatge d’estands, fires i 

congressos, així com per a visites segures (implica senyalització, rutes a peu, posar a l’abast de tots els partici-

pants eines d’higiene i preparar i servir menjar i begudes de forma segura). També aposta per tenir supervisors 

per assegurar-se que es respectin les directrius. El protocol també proporciona manuals, fulletons i consells i 

trucs per implementar les mesures amb èxit. 

 Manuals i documentació: 

Manual safe working conditions: pautes sobre com adaptar el lloc de treball i les oficines per tal de garantir 1,5 m 

de distància i reforçar una política d’higiene estricta. 

Manual visitor’s registration and information: pautes per al registre segur dels visitants i la sensibilització abans i 

durant l’esdeveniment, com ara la reserva de cita prèvia, garantir 1,5 m de distància entre els participants, etc. 

Flyer safe participation in events: visió general de totes les mesures per participar de forma segura en un esde-

veniment. Per exemple, registrar-se prèviament en línia, evitar les hores punta si s’utilitza transport públic, man-

tenir la distància d’1,5 m, quedar-se a casa si hi ha indicis de malaltia, desinfectar les mans després de sortir de 

cada espai. 

Flyer working safely together: visió general de les mesures sobre com treballar junts amb seguretat. Els exem-

ples que es donen són: utilitzar transport propi, mantenir 1,5 m de distància, planificació online, rentar-se les 

mans regularment, airejar les habitacions sovint. 

Flyer preventing virus spreading: visió general de com evitar la propagació del virus. Els exemples que es donen 

són: mantenir una distància d’1,5 m, rentar-se les mans regularment, utilitzar mocadors de paper i llençar-los 

després d’utilitzar-los, no donar la mà, etc. 

Flyer hands washing: instruccions visuals sobre com rentar-se les mans. 

Flyer using the elevator safely: instruccions visuals sobre com utilitzar l'ascensor de forma segura. 

 

Països Baixos 

https://www.eventplatform.nl/
https://www.eventplatform.nl/getattachment/corona/Toolbox/Protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten-(versie-6-mei).pdf.aspx?lang=nl-NL
https://www.eventplatform.nl/getattachment/corona/Toolbox/Protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten-(versie-6-mei).pdf.aspx?lang=nl-NL
https://bit.ly/3bFFCgA
https://bit.ly/3e0f4Iy
https://bit.ly/2ydKj3x
https://bit.ly/2WG24BJ
https://bit.ly/2TeJcIc
https://bit.ly/3g5Z75a
https://bit.ly/2X5PfQk
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2. BENELUX 

 
 
 

 
 A nivell nacional no hi ha un protocol específic per al sector MICE i/o d’esdeveniments. L’Administració Federal de 

Treball només ha publicat directrius genèriques per facilitar la represa de l’activitat econòmica del país (recollides 

en aquest Protocol) que es poden adaptar als diferents sectors.  

A nivell regional sí que existeix alguna iniciativa específica.  

A continuació informació bàsica sobre les mesures que s’estan treballant a Flandes per a la represa de l’activitat 

(MICE i d’altres esdeveniments): 

 Diferents organismes de promoció, Convention Bureau i organitzacions sectorials han creat un Protocol que es-

tableix un Code of Conduct (amb mesures de seguretat i directius per a l’organització d’esdeveniments) i un 

Event Risk Matrix (per mesurar el risc potencial d’un esdeveniment). L’objectiu és donar eines a organitzadors 

d’esdeveniments i autoritats locals per facilitar-los la represa de l’activitat amb garanties de seguretat. L’eina ha 

estat desenvolupada conjuntament per Turisme Flandes, EventFlanders, l’Aliança de Federacions Belgues 

d‘Esdeveniments, el centre d‘assessorament Publieke Impact de la Karel De Grote Hogeschool, i ha comptat 

amb el suport de la ministra de turisme de Flandes, Zuhal Demir. El Protocol està pendent d’aprovació per part 

del grup d’experts que pilota el calendari de desconfinament i represa de l’activitat social i econòmica a nivell 

nacional (GEES) i, un cop validat, el seu ús es farà extensiu a la resta del país (Valònia i Regió de Brussel·les). 

 La crisi de la Covid19 ha afavorit la creació de l’Alliance of Belgian Event Federations, una aliança que reuneix el 

sector belga d’esdeveniments per defensar els interessos comuns. L’aliança ha creat un document informatiu on 

es recullen propostes, mesures de suport i eines d’utilitat per al sector d’esdeveniments: Road Map: how to cope 

with corona virus in the event and communication sector. 

 

Bèlgica 

https://employment.belgium.be/en/themes/well-being-workers/safety-work-during-coronavirus-crisis-generic-guide
https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/evenementensector-krijgt-gedragscode-en-veiligheidsmatrix-voor-veilige-heropstart
https://accbelgium.maglr.com/nl_NL/19066/262018/cover.html
https://accbelgium.maglr.com/nl_NL/19066/262018/cover.html
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3. FRANÇA 

 El darrer decret aprovat és el Decret núm. 2020-663, de 31 de maig de 2020, pel qual es prescriuen les mesures 

generals necessàries per fer front a l’epidèmia de la COVID-19 en el context de l’estat d’emergència sanitària. Pu-

blicació per UNIMEV (Union Française des Métiers de L’Événement). 

 Un nou decret modifica les normes prescrites en el context de l’estat d’emergència sanitària que s’estén fins al 

divendres 10 de juliol, inclòs.  

 El decret generalment prohibeix l’organització d’esdeveniments 

1.1- Fins al 31 d’agost de 2020.  

El decret estableix la prohibició d’esdeveniments de +5000 persones. 

1.2- Fins al final de l’estat d’emergència sanitària (10 de juliol del 2020) 

El decret prohibeix que els establiments ERP (Établissements Recevant du Public) de tipus T (exposicions, 

fires, etc.) acullin el públic; 

El decret prohibeix que els ERP de tipus L (sales de conferències / sales de reunions / espectacles) i de ti-

pus CTS (carpes) ubicades a la zona taronja acullin el públic; 

El decret prohibeix les reunions de caràcter no professional de +10 persones a l’espai públic. 

 Excepcions del principi general de prohibició: El que està permès 

El decret autoritza la recepció d’esdeveniments ERP de tipus L (sales de conferències / sales de reunions) i 

tipus CTS (carpes) ubicades a la zona verda, sotmesos a respectar les normes d’higiene i distanciament 

social definides (màscara obligatòria, proporcionar un seient / persona asseguda, distància d’un seient entre 

cada persona / grup de menys de 10 persones venint juntes o havent reservat conjuntament, disposició 

d’espais de re-agrupament amb les mesures d’higiene i distanciament social estipulades); 

El decret autoritza l’organització d’esdeveniments en espais privats, ja siguin espais que pertanyen a empre-

ses (ex. Assemblees Generals, reunions ...) o a particulars (ex. casaments, festes ...). 

 Els prefectes conserven el poder de restringir o prohibir 

Els prefectes tenen el poder de prohibir les reunions o la recepció del públic per part dels ERP quan les cir-

cumstàncies locals ho requereixin, en particular quan el sistema d’implementació de mesures d’higiene i dis-

tanciament no els sembli adequat. 

El decret preveu que els gestors d’espais de tipus L (conferència, reunió, espectacle, etc.), X (establiments 

esportius d’interior), PA (establiments a l’aire lliure) o CTS (carpes) de 1a categoria (capaços d’acollir + 

1.500 persones) que vulguin acollir el públic han de fer la declaració al prefecte com a mínim 3 dies abans. 

 Per a més informació: https://www.unimev.fr/coronavirus-covid-19-2020/ 

https://www.unimev.fr/coronavirus-covid-19-2020/
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4. ITÀLIA 

 L’Associació Nacional de les empreses publiques, privades i de la indústria de reunions italiana ha publicat les 

següents mesures sanitàries a causa de la Covid 19. Podeu trobar més informació: http://www.federcongressi.it/

index.cfm/it/MS/emergenzacovid/  

 El nombre màxim de participants ha de ser avaluat pels organitzadors en base a la capacitat dels espais, per tal 

de reduir aglomeracions i assegurar el distanciament interpersonal.  

 Reorganitzar els espais per tal de garantir l’accés de forma ordenada i evitar aglomeracions, assegurant el man-

teniment d’almenys 1 metre de separació entre els participants. A ser possible organitzar rutes diferents per l’en-

trada i la sortida. 

 Disposar d’informació adequada sobre les mesures de prevenció, comprensible per a tots els usuaris indepen-

dentment de la seva nacionalitat/llengua d’origen, amb l’ajuda de rètols i senyals, sistemes d’àudio-vídeo i/o re-

corrent a personal encarregat de supervisar i promoure el compliment de les mesures de prevenció, fent referèn-

cia també al sentit de responsabilitat del visitant. 

 Promoure l’ús de tecnologies digitals a fi d’automatitzar els processos organitzatius i participatius (sistemes de 

reserva, pagament de tiquets, ompliment de mòduls, premsa, sistemes de reconeixement, sistemes de registre 

d’entrada, realització de test avaluador, lliurament de certificats de participació) per tal d’evitar aglomeracions i 

amb l’objectiu de mantenir un registre de la participació durant 14 dies, assegurant el respecte a la privacitat. La 

localització de la secretaria i la recepció no ha d’estar equipada amb barreres físiques (per exemple, pantalles), 

ha d’estar equipada adequadament. Només es permetrà l'accés als usuaris registrats correctament. 

 La temperatura corporal serà controlada, impedint l’accés si aquesta és superior a 37,5°C. 

 Al guarda-roba, la roba i els articles personals han d’estar guardats en bosses especials. 

 És necessari que tant els participants com el personal disposin de productes d’higiene per a desinfectar les mans 

en diferents àrees (taquilles, lavabos, sales, etc...) i promoure’n el seu ús freqüent.  

 A les sales de conferències, assegurar que els seients estiguin ocupats de manera que faciliti l’espai mínim d’1 

metre; aquesta distància només es pot reduir mitjançant l’ús de barreres físiques adequades per evitar la infecció 

per gotes. S'han de reordenar la taula dels altaveus i el podi per a les presentacions per tal d’establir una distàn-

cia de seguretat que permeti intervenir als speakers/moderadors sense l'ús de la màscara. 

 Els dispositius i equips disponibles per a speakers, moderadors i oients (per exemple, micròfons, teclats, ratolins, 

punters làser, etc.) s’han de desinfectar abans de l’ús inicial comprovant que estan desconnectats de la connexió 

elèctrica. Posteriorment han de ser protegits de la possible contaminació amb un film transparent (tipus els desti-

nats als aliments o d’ús clínic) que pot ser substituït possiblement per a cada usuari. 

 Tenint en compte l’ús prolongat del mateix entorn, tot el personal d’assistència i participants (per exemple, el per-

sonal dedicat a l’acceptació, el personal tècnic, els tutors d’aula) han de dur una màscara de protecció respiratò-

ria durant la durada de les activitats i desinfectar-se les mans freqüentment. 

 A les àrees expositives, s’han de reorganitzar els espais per tal de garantir el distanciament interpersonal, pro-

movent l’ús remot del material per part dels participants. Qualsevol informació i materials científics es poden po-

sar preferentment a disposició en expositors amb mode autoservei (al qual el visitant accedeix després de la higi-

ene de les mans) o mitjançant sistemes digitals. 

 Cal netejar i desinfectar regularment les sales, en qualsevol cas sempre al final de cada activitat d’un grup d’usu-

aris amb especial atenció a les superfícies, lavabos i zones comunes amb més freqüència d’ús (zones de des-

cans, màquines de vending, etc...). 

http://www.federcongressi.it/index.cfm/it/MS/emergenzacovid/
http://www.federcongressi.it/index.cfm/it/MS/emergenzacovid/
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4. ITÀLIA 

 Afavorir la renovació de l’aire interior. Degut al volum i al temps de permanència dels participants, s’ha de verifi-

car l’efectivitat dels sistemes per tal d’assegurar un adequat intercanvi d’aire segons la normativa vigent. La ca-

pacitat d’intercanvi d’aire ha de ser suficient, depenent del volum de participants que s’esperin. Per als sistemes 

de climatització, és obligatori, si és tècnicament possible, excloure totalment la funció de recirculació d’aire. En 

qualsevol cas, s’han de reforçar encara més les mesures d’intercanvi d’aire natural i/o a través del sistema, i s’ha 

de garantir la neteja, en el moment de zero activitat, dels filtres d’aire per mantenir els nivells adequats de filtra-

ció/eliminació. Si és tècnicament possible, cal augmentar la capacitat de filtratge dels sistemes d’aire, substituint 

els filtres existents per filtres de classe superior. Als lavabos, l'extractor d'aire s'ha de mantenir en funcionament 

continuat. 

 Tot i que el Decret del Govern va reenviar la data de reobertura fins el 14 de Juliol, aquesta data ha pogut ser 

modificada segons l’elecció de cada regió del territori italià. 

7. REGNE UNIT 

 Al Regne Unit encara no s'han definit protocols per a la represa de l'activitat del sector MICE ja que en aquests 

moments encara hi ha un lockdown amb hotels i serveis de restauració tancats. De fet, estan a l'espera que s'ai-

xequi la mesura de distanciament social per poder reprendre l'activitat a partir del 4 de juliol. Més informació a 

https://www.citmagazine.com/article/1680484/live-updates-uks-two-metre-social-distancing-rule-review 

5. ESTATS UNITS 

 Creació del programa d’acreditació STAR del Global Biorisk Advisory Council (GBAC), dissenyat per avaluar 20 

elements diferents dels protocols d’explotació i estratègies d’avaluació de riscos d’un lloc, des de pràctiques de 

desinfecció fins a preparacions d’emergència. Més informació a https://www.pcma.org/covid-19-health-hygiene-

standards-event-venues/  

6. PAÏSOS NÒRDICS 

 Resum de les restriccions i prohibicions que s’han imposat a Suècia a causa del coronavirus: https://

www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-

coronavirus/restriktioner-och-forbud //  

 Resum de les restriccions i prohibicions que s’han imposat a Dinamarca a causa del coronavirus: https://politi.dk/

en/coronavirus-in-denmark/extension-of-measures-during-the-covid19-outbreak-in-denmark  

https://www.citmagazine.com/article/1680484/live-updates-uks-two-metre-social-distancing-rule-review
https://www.pcma.org/covid-19-health-hygiene-standards-event-venues/
https://www.pcma.org/covid-19-health-hygiene-standards-event-venues/
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/restriktioner-och-forbud%20/
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/restriktioner-och-forbud%20/
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/restriktioner-och-forbud%20/
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/extension-of-measures-during-the-covid19-outbreak-in-denmark
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/extension-of-measures-during-the-covid19-outbreak-in-denmark
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