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D I N  A C E A S T Ă  E D I Ț I E  

1-2 Harta zonelor sigure pentru turism post COVID-

19 

1 Orientările CE privind transportul și turismul în 

2020 

2-3 Modele de distanțare socială în cafenele și 

restaurante 

4 Portugalia creează certificatul ”Curat și sigur” 

pentru Turism 

Zonele verzi din Europa vor 
salva sezonul turistic 2020? 
Harta siguranței zonelor turistice din UE. 

Sursa: Tourism Review 

Autor: Daniel A. Tanner 

Într-o perioadă în care pandemia de Coronavirus 

și-a pus amprenta nu doar pe starea de sănătate, 

ci și pe economia țărilor europene, doi specialiști ai 

Centrului pentru Politici Economice și Economie 

Politică (ESADE), Miqel Oliu-Barton și Bary 

Pradelski au elaborat o hartă (pagina 2) care arată 

zonele cele mai sigure (verzi) și cele mai nesigure 

(roșii) pentru sezonul turistic 2020. 

Propunerea celor doi are la bază pe de o parte 

statisticile privind gestionarea îmbolnăvirilor de 

COVID-19, iar pe de altă parte, strategiile de 

relansare a economiilor propuse de statele vizate. 

Specialiștii arată că odată ce pandemia va fi sub 

control și restricțiile de mișcare vor fi ridicate, 

călătoriile între țări și regiuni vor fi permise, sub 

Turism și transporturi 

Comisia a publicat orientări privind reluarea în 
siguranță a călătoriilor și relansarea sectorului 
turismului în Europa în 2020 și ulterior 

Sursa: Finanțare.ro 
Autor: N/A 

Comisia a prezentat în 13 mai a.c., un pachet de 

orientări și recomandări pentru a ajuta statele 

membre să elimine treptat restricțiile de călătorie și 

pentru a permite întreprinderilor din domeniul 

turismului să își redeschidă porțile, respectând în 

același timp măsurile sanitare de rigoare. 

 

Pachetul „Turism și transport” al Comisiei include: 

• O strategie globală de redresare în 2020 și 

în perioada ulterioară; 

• O abordare comună a restabilirii libertății de 

mișcare și a eliminării restricțiilor la frontierele 

interne ale UE, în mod treptat și coordonat; 

• Un cadru de sprijinire a restabilirii treptate a 

transportului, asigurând în același timp siguranța 

pasagerilor și a personalului; 

• O recomandare care urmărește să facă din 

voucherele de călătorie o alternativă atractivă la 

rambursarea în numerar; 

• Criterii pentru reluarea treptată, în condiții de 

siguranță, a activităților turistice și pentru elaborarea 

de protocoale sanitare pentru unitățile de primire 

turistice cum ar fi hotelurile. 

 

Pentru turiști și călători, aceste măsuri reflectă 

preocuparea Comisiei pentru ca cetățenii săi să 

călătorească din nou în siguranță. 

Întregul articol poate fi citit aici: 

https://www.finantare.ro/turism-si-transporturi-

comisia-a-publicat-orientari-privind-reluarea-in-

siguranta-a-calatoriilor-si-relansarea-sectorului-

turismului-in-europa-in-2020-si-

ulterior.html?fbclid=IwAR2wZdzdNvKb2-

8boxmcbe95CTboYaVoAPcPXfs28iKafb0QFWG5f

N0PztA 
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Sursa foto: https://www.tourism-review.com/pdf/esade-green-zones-2020.pdf - Rețeaua de transport în 
zonele verzi 

  

recomandarea respectării unor măsuri de siguranță și a certificării ”green label” a zonelor unde 

epidemiologii consideră că pericolul de infectare cu COVID-19 este redus. 

Potrivit experților, fluxurile de turiști ar fi posibile între zonele verzi, care includ nu doar Statele Membre sau 

zona Schengen, ci și spații din afara lor. Cei doi subliniază totuși, câteva aspecte importante: 

• delimitarea zonelor geografice 

• testarea de către terțe părți independente pentru acordarea certificatului de siguranță (green label) 

• certificarea omogenă a zonelor de siguranță de către o autoritate europeană recunoscută 

• coordonarea eforturilor de creare a unei rețele de călătorii sigure în zonele verzi 

Concluzia experților este că, punând accentul pe industria turismului, se subliniază importanța unei strategii 

de succes de depășire a pandemiei, la nivel european. Construirea acestei rețele de transport între zonele 

verzi este o oportunitate unică pentru ca Uniunea Europeană să își demonstreze forța, creând o situație 

reciproc câștigătoare pentru toate statele membre si salvând sezonul de vară. 

Continuare de pe pagina 1 

Modele de distanțare socială în cafenele și restaurante 
Sursa: Business Insider 

În presa online au apărut câteva modele de așezare a meselor în cafenele și restaurante, anticipând 

redeschiderea acestora în viitorul nu foarte îndepărtat. Așa cum menționam în ediția anterioară, Spania 

va redeschide terasele și se va asigura că sunt utilizate la o capacitate redusă, iar în Slovacia, cetățenii  

Continuare pe pagina 3 
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Ospătarii dotați cu vizieră, aducând mâncarea. (Amsterdam) 

 

 
Căsuțe protectoare (Amsterdam) 

 
 
Bandă protectoare lipită pe mese pentru a asigura distanțarea 
socială (Bangkok) 
 

 
 
Noul mod de a primi cafeaua (Bangkok) 

 

 

 

Continuare de pe pagina 2 

și-au reluat deja întâlnirile la terase, însă cu respectarea unor măsuri de siguranță și distanțare socială. 

De la purtarea vizierei de către ospătari, la  amplasarea unor ecrane protectoare, la lipirea meselor sau la 

construirea unor foișoare care asigură atât intimitate, cât și evitarea altor consumatori, iată câteva exemple 

fotografice de cum se poate realiza distanțarea socială în aceste spații tipic deschise. 

Întregul articol și mai multe fotografii pot fi găsite aici: https://www.businessinsider.com/photos-show-world-

adapting-to-social-distancing-guidelines-in-pandemic-2020-5#restaurant-owners-and-staff-members-will-

also-have-to-rethink-ways-of-how-to-keep-service-in-line-with-government-rules-some-waiters-have-been-

seen-wearing-personal-protective-equipment-ppe-to-serve-diners-6 
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Echipa INCDT vă mulțumește că sunteți alături de noi și vă invită să ne sprijiniți cu idei, sugestii, 
solicitări sau recomandări. 
Contact: 
Email: cautamsolutii@incdt.ro 
Web: www.incdt.ro 
Facebook: https://www.facebook.com/incd.turism/ 
 
Alăturați-vă grupului nostru pentru cele mai actuale informații: 
https://www.facebook.com/groups/571376053792759/?source_id=419993084818291 
 

Portugalia creează 
certificatul ”Curat și sigur” 
Sursa: Travel Agent Central 

 

Autoritatea portugheză de turism a creat un certificat 

care atestă respectarea de către companiile cu profil 

turistic a cerințelor de igienă și curățenie impuse de 

prevenirea și controlul pandemiei de Coronavirus, 

dar și a altor infecții, asigurând astfel încrederea 

turistului în siguranța destinației alese. 

 

”Clean and Safe” este un certificat opțional și 

gratuit, care se acordă de Direcția Generală 

pentru Sănătate portugheză după ce firma a 

implementat un protocol de igienă, curățenie și 

siguranță. 

 

Certificatul se poate obține online, pe oricare dintre 

platformele digitale ale Agenției portugheze de 

turism: RNET (Registrul Național al Întreprinderilor 

din Turism), RNAAT (Registrul Național al Agenților 

de Entertainment în Turism) și RNAVT (Registrul 

Național al Agențiilor de Turism și Călătorii) 

 

Pentru obținerea certificatului ”Clean and Safe”, 

care va fi asociat numărului de identificare al 

solicitantului și va fi postat fie în Registrul 

Național, fie fizic, la sediul acestuia, firmele vor 

depune o ”declarație de angajament”, 

respectarea protocoalelor urmând a se face de 

către autorități prin vizite de audit la sediu. 

 

Mai multe detalii pot fi obținute la articolul sursă: 
https://www.travelagentcentral.com/europe/turis

mo-de-portugal-certifies-businesses-clean-safe-

stamp. 
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