SAFETY
GUIDELINES

September 18-20, 2020
WATCH ONLINE
or ATTEND ON-SITE

Live
WATCH ONLINE
or ATTEND ON-SITE

Du Lac

2

What is New in Respiratory Medicine
September 18-20, 2020 - WATCH ONLINE or ATTEND ON-SITE

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες
πριν τη συμμετοχή σας.
Σας συνιστούμε να έχετε κατεβάσει δωρεάν σε φορητή συσκευή ή στο κινητό σας την
ηλεκτρονική εφαρμογή του συνεδρίου WiNRespMed πριν την άφιξή σας στο
Συνεδριακό Κέντρο Du lac (Κ. Παπούλια & Ίκκου, 45221 Ιωάννινα)
Οι παρακάτω πληροφορίες εμπεριέχονται στην εφαρμογή και ανανεώνονται συνεχώς
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου για τη διοργάνωση και
λειτουργία των συνεδρίων.
Για την ασφαλή συμμετοχή όλων, οι διοργανωτές και η διεύθυνση του Συνεδριακού
Κέντρου έχουν ετοιμάσει μια σειρά μέτρων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του
Υπουργείου.
Προτεραιότητά μας είναι η ασφαλής συμμετοχή όλων και αυτό είναι
εφικτό μόνο με τη συνεργασία των συμμετεχόντων.

#WiNRespMe d

#WiNRespMe d
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας μέσα και έξω από το
Συνεδριακό Κέντρο (1,5 μέτρο απόσταση από τους
άλλους).
Κατά την είσοδο σας στο Συνεδριακό Κέντρο θα σας
υποδέχεται εκπρόσωπος της Γραμματείας του
Συνεδρίου όπου θα πρέπει να επιδεικνύετε το
προσωπικό σας κωδικό / bar code που έχετε ήδη λάβει
(με την προεγγραφή σας για συμμετοχή με φυσική
παρουσία) και να το σκανάρετε στο ειδικό μηχάνημα.
Τον προσωπικό σας κωδικό / barcode μπορείτε να τον
έχετε στο κινητό σας, σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή
ή σε δικό σας εκτυπωμένο έντυπο. Το σκανάρισμα
πραγματοποιείται από τον ίδιο το σύνεδρο σε
επιδαπέδια οθόνη στην είσοδο (ανέπαφα).
Η είσοδος στο Συνεδριακό Κέντρο επιτρέπεται
αποκλειστικά σε όσους έχουν κάνει προεγγραφή και
έχουν παραλάβει e-mail Με τη σχετική επιβεβαίωση
δέσμευσης θέσης και τον προσωπικό τους κωδικό /
barcode.

Σημαντική Υπενθύμιση: Εγγραφή με φυσική παρουσία
εξασφαλίζεται μέσω του on line συστήματος εγγραφής
από την ιστοσελίδα:
https:// academy.respiratory-ioannina.com/
και ΜΟΝΟ για Επαγγελματίες Υγείας και
αντιπροσώπους εταιρειών που συμμετέχουν ως
χορηγοί στο συνέδριο και για περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων στην αίθουσα (αυστηρά έως 50 άτομα).
Εξυπηρετούμε τους συνέδρους με τη σειρά που
εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο.
Η είσοδος σε Επαγγελματίες Υγείας και αντιπροσώπους
εταιρειών που συμμετέχουν ως χορηγοί αλλά δεν έχουν
κάνει προεγγραφή και δεν έχουν λάβει σχετική
επιβεβαιωτική απάντηση, δεν θα επιτρέπεται.
Συνιστάται η αποφυγή εισόδου στο συνεδριακό χώρο
ατόμων με συμπτώματα από το αναπνευστικό
σύστημα.
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ΟΤΑΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Στην είσοδο υπάρχει αντισηπτικό για καθαρισμό
χεριών και μάσκες μιας χρήσης σε περίπτωση που δεν
έχετε φέρει μαζί σας. Απαγορεύεται η είσοδος σε
αίθουσα διαλέξεων χωρίς τη χρήση μάσκας.
Έχουμε οργανώσει τις διαδικασίες μας, έτσι ώστε να
ελέγχουμε αυστηρά τον αριθμό των συμμετεχόντων
και εργαζομένων που βρίσκονται εντός του
Συνεδριακού Κέντρου. Στόχος μας είναι να
περιορίζουμε τον κίνδυνο συνωστισμού στον χώρο του
Συνεδριακού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ.
Σας υποδέχεται ένας εκπρόσωπός μας για να σας
δώσει οδηγίες και να σας κατευθύνει στην αίθουσα.
Οι εργαζόμενοι του συνεδρίου είναι πλήρως
ενημερωμένοι για τις προφυλάξεις και τις οδηγίες
προσωπικής υγιεινής που δίνει ο ΕΟΔΥ. Σας
προτρέπουμε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες τους
όση ώρα βρίσκεστε εντός του Συνεδριακού Κέντρου.

#WiNRespMe d

#WiNRespMe d
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Όταν εισέρχεστε στο
χώρο του Συνεδριακού
Κέντρου
Σύμφωνα με
τα
υγειονομικά πρωτόκολλα
παραμένουν κενά δύο (2) καθίσματα δίπλα σε κάθε
καθήμενο. Υπάρχει σαφής σήμανση των καθισμάτων
που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Δεν
επιτρέπεται η παρουσία όρθιων στην αίθουσα. Εντός
της αίθουσας θα υπάρχει άτομο της γραμματείας, το
οποίο θα ελέγχει την τήρηση των μέτρων προστασίας
από τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένου
του προσωπικού του συνεδριακού κέντρου/
τεχνικών, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων
θέσεων για την αποφυγή εισόδου υπεράριθμων.
Η τεχνική γραμματεία που βρίσκεται στην αίθουσα
και διανέμει το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια των
ερωτήσεων, καθαρίζει το μικρόφωνο μετά από κάθε
ερώτηση.
Η πόρτα της αίθουσας που είναι σε λειτουργία, αλλά
και οι εξωτερικές πόρτες, παραμένουν ανοιχτές ώστε
οι χώροι να αερίζονται φυσικά καθ’ όλη τη διάρκεια.

Σημείωση: Για την πρόσβαση σας χρησιμοποιήστε τις
σκάλες αποφεύγοντας το συνωστισμό και κρατήστε
αποστάσεις από τους άλλους συνέδρους τόσο κατά την
άφιξη όσο και κατά την αναχώρηση σας. Η διοργάνωση
θα φροντίσει το διάλειμμα να είναι επαρκές για να έχετε
χρόνο για πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο για διάλειμμα
και επιστροφή.
Η χρήση του ανελκυστήρα επιτρέπεται μόνο σε ΑΜΕΑ
και για τη μεταφορά φορτίων, τηρώντας όλα τα
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
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ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όση ώρα βρίσκεστε εντός του Συνεδριακού Κέντρου, σας
προτρέπουμε να τηρείτε με υπευθυνότητα τις αποστάσεις
ασφαλείας από τους γύρω σας, συμμετέχοντες και
εργαζομένους (γραμματείας, τεχνικής υποστήριξης,
εργαζόμενους συνεδριακού κέντρου και ξενοδοχείου)
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.

#WiNRespMe d
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Για την προστασία της υγείας όλων και σύμφωνα με τις
υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, η επαφή με
προσωπικό της Γραμματείας, τους διοργανωτές και
τους τεχνικούς γίνεται τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με τους συντελεστές
οργάνωσης για τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου
είναι διαθέσιμα στη σελ. 11 του παρόντος.
Για να μείνετε σε συνεχή επαφή και να λαμβάνετε όλες
τις ενημερώσεις για το συνέδριο παρακαλούμε όπως
κατεβάσετε την ηλεκτρονική εφαρμογή του
συνεδρίου WiNRespMed.

Στην εφαρμογή μπορείτε να να αναζήσετε:
• Το πρόγραμμα του συνεδρίου
• Οδηγίες να παρακολουθήσετε διαδικτυακά
από δικό σας χώρο σε περίπτωση που
αποφασίσετε να παρακολουθήσετε
διαδικτυκά αντί φυσικής παρουσίας
• Σύνδεση με την πλατφόρμα του συνεδρίου
• Παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης
• Στοιχεία επικοινωνίας με τους Συντελεστές
του Συνεδρίου

Ηλεκτρονική
Εφαρμογή WiNRespMed &
ψηφιακή επικοινωνία με
τους διοργανωτές

CONGRESS VIRTUAL
PLATFORM

WiNRespMed

https://qrgo.page.link/3TLdP

Μέσω της εφαρμογής
από οποιαδήποτε
ηλεκτρονική συσκευή θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις ενημερώσεις
με ασφάλεια περιορίζοντας την οποιαδήποτε επαφή κατά τη
διάρκεια παραμονής σας στο χώρο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν θα διατεθεί κανένα έντυπο υλικό για το
συνέδριο (πρόγραμμα, κονκάρδες κτλ).
Η επαφή με έντυπο υλικό από χέρι σε χέρι ενέχει κινδύνους.

CONGRESS E-PROGRAM
Σημείωση για τους ομιλητές: Δεν θα χρειαστεί να παραδώσετε τις
ομιλίες σας στο τεχνικό προσωπικό. Η ομιλία σας έχει ήδη
αποθηκευτεί στο σύστημα μας και σας ευχαριστούμε για τη
συνεργασία σας όλο αυτό το διάστημα προετοιμασίας. Σε
περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο της
τεχνικής γραμματείας παρακαλούμε συμβουλευτείτε το κατάλογο
με τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος του οδηγού (σελ. 11) .
https://qrgo.page.link/YMRTU

Γραφείο Διοργανωτή Συνεδρίου
Βρίσκεται εντός του συνεδριακού κέντρου για την
εξυπηρέτηση των ομιλητών και των διοικητικών αναγκών
της διοργάνωσης.
Γραφείο Υπευθύνου Συνεδριακού Κέντρου
Βρίσκεται εντός του συνεδριακού κέντρου και είναι
στη διάθεση του διοργανωτή για εξυπηρέτηση
τεχνικών και έκτακτων αναγκών.
Σημείωση: Συνιστάται η επικοινωνία με ψηφιακά μέσα.
Συμβουλευτείτε το κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας
στο τέλος του οδηγού (σελ. 11).
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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 εκκενώνονται για να
μπορεί να γίνει ανανέωση του αέρα και 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 πρωτόλλο σε ισχύ του Συνεδριακού Κέντρου.
Το Συνεδριακό Κέντρο Du Lac έχει το σημαντικό
προνόμιο να λειτουργεί ως ανεξάρτητο κτίριο και

μονάδα με εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικό προαύλιο χώρο
για την εκτόνωση των συνέδρων. Σε περίπτωση βροχής ο
χώρος υποδοχής (foyer) 500 τμ θα είναι διαθέσιμος
αποκλειστικά για την εκτόνωση των συνέδρων την ώρα του
διαλείμματος με τη δυνατότητα φυσικού αέρα καθώς
περιβάλλεται από παράθυρα.
Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση του ανελκυστήρα επιτρέπεται
μόνο σε ΑΜΕΑ και για τη μεταφορά φορτίων, τηρώντας όλα
τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
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
Συνεδριακού Κέντρου.

ΧΩΡΟΙ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Υπενθυμίζουμε ότι σε εμφανή σημεία υπάρχουν
διαθέσιμα αλκοολούχα αντισηπτικά σε
συσκευές με αντλία, οι οποίες ελέγχονται
τακτικά για ανατροφοδοσία.
Για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους
υγιεινής στους χώρους του Συνεδριακού
Κέντρου σας συνιστούμε να επισκέπτεστε
επίσης τους χώρους υγιενής στο κεντρικό κτίριο
του Ξενοδοχείου Du Lac.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΛΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ

ΥΨΟΣ

m2

Ερατώ

25,50

18,10

7,28

463

Κλειώ

11,52

12,50

3,43

144

Πολύμνια

11,52

12,50

3,43

144
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ /ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ:
Λίνα Σιαμοπούλου
Τηλ.: 26510 68610
Κιν./viber: 6932 486404
Ε-mail: info@conferre.gr

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ:
Σπυριδούλα Κουτσούκη
Τηλ: 26510 68610
Κιν/viber.: 6945 499944
Ε-mail: skutsuki@gmail.com

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:
Νίκος Γούλας
Τηλ: 26510 48036
Κιν./ Viber: 6932 907575
Ε-mail: ngoulas@gmail.com

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Σωτήρης Μέλλος
Τηλ: 26510 59100, 26510 59450
Ε-mail: manager@hoteldulac.gr

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΔΩ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Α.Π 10249/3/7/3030 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΔΩ
ΦΕΚ – Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 29 Αυγούστου 2020/ Αρ. Φύλλου 3611: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΔΩ
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