ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν τη συμμετοχή σας
Προτεραιότητά μας είναι η ασφαλής συμμετοχή όλων και αυτό
είναι εφικτό
μόνο με τη συνεργασία των συμμετεχόντων.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Κατά την είσοδο σας στο Ξενοδοχείο μεταβείτε στην αίθουσα MAISTROS όπου θα σας
υποδέχεται εκπρόσωπος της Γραμματείας του Συνεδρίου στον οποίο θα πρέπει να
επιδεικνύετε τα παρακάτω:

• Πιστοποιητικό Εμβολιασμού
ή
• Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμασίας αντιγόνου
(Rapid test) ή δοκιμασίας RT-PCR test
ή
Αρνητικό αποτέλεσμα από το Rapid test που δύναται να υποβληθείτε
κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο (10-11-12/6 08.00-17.00).
Το προσωπικό σας κωδικό / bar code που έχετε ήδη λάβει (με την
προεγγραφή σας για συμμετοχή με φυσική παρουσία)

Το bar code θα ενεργοποιηθεί από τη Γραμματεία μόνο με την
επίδειξη των παραπάνω κατά την άφιξη του.
Το σκανάρισμα πραγματοποιείται από τον ίδιο το σύνεδρο σε
επιδαπέδιαοθόνη στην είσοδο (ανέπαφα).
Η είσοδος στη Συνεδριακή αίθουσα επιτρέπεται αποκλειστικά και
μόνο σε όσους έχουν κάνει προεγγραφή και έχουν παραλάβει email με τη σχετική επιβεβαίωση δέσμευσης θέσης, το
προσωπικό τους κωδικό / bar code και έχουν επιδείξει στη
γραμματεία τα παραπάνω. Προτεραιότητα θα διατεθεί στους
προσκεκλημένους ομιλητές και σε όσους συμμετέχουν με
παρουσίαση.
Σημαντική Υπενθύμιση: Εγγραφή με φυσική παρουσία
εξασφαλίζεται από την ιστοσελίδα: www.live2021.gr / και ΜΟΝΟ για
Επαγγελματίες Υγείας (Ειδικούς & Ειδικευόμενους) λόγω του
περιορισμένου αριθμού.
Εξυπηρετούμε τους συνέδρους με τη σειρά που
εισέρχονται στοΣυνεδριακό Χώρο.

ΌΤΑΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Στην είσοδο υπάρχει αντισηπτικό για καθαρισμό χεριών και μάσκες μιας χρήσης σε περί-πτωση που δεν έχετε φέρει
μαζί σας.
Απαγορεύεται η είσοδος σε αίθουσα διαλέξεων χωρίς τη χρήση μάσκας.
Σε περίπτωση συμπτωμάτων ασθένειας από το αναπνευστικό σύστημα (πυρετός, βήχας,δύσπνοια κ.λ.π) δεν
επιτρέπεται η συμμετοχή.
Απαγορεύτεται η είσοδος σε όσους δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση εγγραφής
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ΌΤΑΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Δεν επιτρέπεται η παρουσία όρθιων στην αίθουσα.
Εντός της αίθουσας θα υπάρχει άτομο της γραμματείας, το οποίο θα ελέγχει την τήρησητων μέτρων
προστασίας από τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένου του προ- σωπικού του συνεδριακού
κέντρου / τεχνικών, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για την αποφυγή εισόδου υπεράριθμων.
Η πόρτα της αίθουσας που είναι σε λειτουργία αλλά και οι εξωτερικές πόρτες, παραμένουνανοιχτές ώστε οι
χώροι να αερίζονται φυσικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τις διαφορετικές πόρτες (βάσει σήμανσης) για είσοδο και έξοδο στην
Συνεδριακή Αίθουσα σύμφωνα με την σήμανση που φέρουν.

ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ
ΑΠΌΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τηρείτε αποστάσεις ασφαλείας μέσα κι έξω από το
Συνεδριακό Χώρο (1,5 μέτρο απόσταση από τους άλλους).
Όση ώρα βρίσκεστε εντός του Συνεδριακού Χώρου, σας
προτρέπουμε να τηρείτε με υπευθυνότητα τις αποστάσεις
ασφαλείας από τους γύρω σας, συμμετέχοντες και
εργαζομένους
(γραμματείας,
τεχνικής
υποστήριξης,
εργαζόμενους συνεδριακού χώρου) σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ.

Είναι ο πιο απλός τρόπος να προστατεύσετε την
υγεία σας και να σεβαστείτε την υγεία των άλλων
που βρίσκονται εκεί μαζί σας. Έτσι προστατεύετε
και τους δικούς σας ανθρώπους, που σας περιμένουν σπίτι και βοηθάτε στην προσπάθεια όλων
μας για μία ασφαλή συμμετοχή και διεξαγωγή του
συνεδρίου.
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ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΌΥΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΌΥ ΣΥΝΕΔΡΙΌΥ

Για την προστασία της υγείας όλων και σύμφωνα με τις
υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας η επαφή με
προσωπικό της Γραμματείας τους διοργανωγτές και τους
τεχνικούς γίνεται τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά.
Για να μείνετε σε συνεχή επαφή και να λαμβάνετε όλες
τις ενημερώσεις για το συνέδριο παρακαλούμε όπως
κατεβάσετε την ηλεκτρονική εφαρμογή του συνεδρίου
με το barcode που έχετε λάβει.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ /
ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ:
Τηλ.:2651068610
Ε-mail:info@conferre.gr

•
•
•
•

Στην εφαρμογή μπορείτε να να αναζήσετε:
Το πρόγραμμα του συνεδρίου
Ομιλητές
Ενημέρωση για το Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Να παρακολουθήσετε Online το Συνέδριο

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

Μετά τη παρακολούθηση και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, σας
προτρέπουμε να αναζητήσετε λίγο χρόνο σε εξωτερικό χώρο.
Παρακαλούμε για την έξοδο σας να τηρήσετε με τον ίδιο τρόπο απόστασεις
από τους συναδέλφους σας.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι αίθουσες, το foyer του συνεδριακού
κέντρου και όλοι οι χώροι σε λειτουργία για τις ανάγκες του συνεδρίου θα
εκεννώνονται για να μπορεί να γίνει ανανέωση του αέρα και οι απαραίτητες
ενέργειες καθαριότητας από τους υπευθύνους του Συνεδριακού Κέντρου
σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ για το καθαρισμό και απολύμανση μη
υγειονομικών μονάδων και σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο.

Σε περίπτωση βροχής ο χώρος υποδοχής (foyer) θα είναι
διαθέσιμος αποκλειστικά για την εκτόνωση των συνέδρων την
ώρα του διαλείμματος.
Η διοργάνωση θα φροντίσει το διάλειμμα να είναι επαρκές για
να έχετε χρόνο για πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο και
επιστροφή στις αίθουσες αφού έχουν προβεί στις αντίστοιχες
ενέργειες καθαριότητας οι υπεύθυνοι του Ξενοδοχείου.

Υπενθυμίζουμε ότι σε εμφανή σημεία υπάρχουν
διαθέσιμα αλκοολούχα
αντισηπτικά σε συσκευές με αντλία, οι οποίες
ελέγχονται τακτικά για ανατροφοδοσία.

