КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР „ГЛОБУС“

НКЦ „РЕШЕНИЕ“ ООД

МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
Екипът ни следи развитието на ситуацията отблизо и адаптира работната среда максимално бързо, така че
да осигури както Вашата сигурност, така и тази на нашите служители.
Всички те са запознати с препоръките на Министерство на здравеопазването. Заедно следим актуалната
информация, която властите оповестяват и актуализираме мерките си спрямо нея, а те са свързани с
измерване на телесната температура на всеки посетител в сградата, всекидневна дезинфекция на залите,
наличието на климатична система за вкарване и изкарване на въздух.
Редом с нашите климатични и вентилационни системи, в конферентните зали осигурихме
въздухопречистватели последно поколение със следните характеристики:
 7-степенна пречистваща система (2 основни филтъра + 2 двойни филтъра + йонизатор):
 Основен филтър (2 бр.) - Този филтър спомага за улавянето на по-големите летливи частици във
въздуха, като косми, полени, пърхот и други замърсители.
 Клетъчно-активен карбонов филтър, съдържащ силно активни добавки, анти-бактериален филтър, за
да улавя и убива бактериите виреещи във въздуха.
 Високоефективен HEPA филтър (2 бр.) - Прецизността на този филтър е сведена от 0.01 до 0.03
микрона, като може да улавя и задържа частици по-големи от 0.03 микрона с ефикасност от 99.7% или
повече. Прах, бактерии, плесен, вируси, алергени и др. малки частици не могат да преминат през HEPA
филтъра.
 Освобождаване на отрицателни йони - Йонизатора освобождава във въздуха голямо количество от
аниони, като го зарежда с отрицателни водородни клетки.
 Филтър за студена катализа, която се използва за справянето с формалдехида, амониата, бензена,
TVOC, водородния сулфат и други вредни газове.
Предоставяме препарати за дезинфекция на видни места – входа на сградата, пред залите и в тоалетните,
като ще сме благодарни на всеки от Вас за проявената отговорност при спазване на правилата при
посещение на залите в конгресния център.
УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,
За Ваша и наша безопасност, моля, спазвайте следните правила при посещение на залите в Конгресен
център „ Глобус“:
 На входната врата на всяка зала е поставен дезинфектант за ръце. Моля, използвайте го при влизане в
залата.
 Носенето на маски по време на семинара е препоръчително.
 Местата в залата ще бъдат заети максимум на 50 %. Всеки участник ще бъде на разстояние от около 1 м.
от съседа си.
 Обектите, с които посетителите са в контакт - като дръжки на врати, ключове за осветление и други – ще
бъдат дезинфекцирани преди и след всяко посещение.
 Всички зали в конгресния център се дезинфекцират преди започване на мероприятието.
 Фоайето и асансьорите се дезинфекцират на всеки два часа.
 Телесната температура на всеки посетител се измерва преди влизане в сградата.
Тези мерки са безсрочни и ще бъдат актуализирани едва когато преценим, че не създаваме допълнителен
риск за здравето на наемателите и гостите ни.
Благодарим Ви за разбирането! Бъдете здрави!
Конгресен център „Глобус“ и НКЦ Решение ООД

