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Lumea începe încet - încet 
să călătorească din nou, 
spune Organizația Mondială 
a Turismului 
Sursa: Travel Pulse 
Autor: Laurie Barrati 

UNWTO-Organizația Mondială a Turismului a dat 
publicității în data de 29.05.2020 cel de-al patrulea 
raport privind restricțiile de călătorie cauzate de 
COVID-19. 
Datele au fost colectate din 217 destinații de pe 
glob, iar principalele observații se referă la faptul 
că cca 3% dintre destinațiile globale au început 
pașii necesari ușurării deplasărilor ce fuseseră 
restricționate ca urmare a pandemiei de 
Coronavirus.  
Printre curiozitățile observate în cadrul acestei 
cercetări se numără faptul că unele dintre cele 
mai drastice măsuri de restricționare a călătoriilor 
și turismului au fost luate de state ale căror 

Ghidul global de restartare 
a turismului 
Organizația Mondială a Turismului publică un 
ghid de măsuri de relansare responsabilă a 
activităților turistice 
Sursa: UNWTO 
Autor: N/A 

După ce Comisia Europeană publicase un pachet 
de măsuri în data de 13 mai a.c., Organizația 
Mondială a Turismului a furnizat în 28 mai a.c. o 
serie de măsuri menite să sprijine atât guvernele, 
cât și afacerile din industrie pentru o restartare a 
activităților de turism și călătoriilor în deplină 
siguranță și cu cât mai puține riscuri. 
 
Acestea sunt: 

x transformarea digitală a destinațiilor, 
companiilor și angajaților, prin inițiative 
precum trainingul online oferit gratuit de 
Academia UNWTO Online 
(https://www.unwto.org/academy/courses-
webinars-resources) și implementarea unor 
aplicații precum HiCard, pentru 
îmbunătățirea interoperabilității între 
aeroporturi și hoteluri. Aceasta aduce 
valoare adăugată industriei prin utilizarea 
noilor tehnologii; 

x furnizarea de lichidități și protejarea 
locurilor de muncă din industrie; 

x recăpătarea încrederii prin asigurarea 
sănătății și siguranței destinațiilor; 

x deschiderea responsabilă a granițelor; 
x armonizarea și coordonarea protocoalelor 

și procedurilor; 
x inovația și sustenabilitatatea ca expresii 

ale noii normalități. 
Prioritățile descrise pe larg pot fi găsite aici: 
https://webunwto.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-
Priorities-for-Global-Tourism-Recovery.pdf. 

Continuare pe pagina2 
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Sursa foto: https://www.travelpulse.com/news/impacting-travel/the-world-is-slowly-starting-to-travel-again-
says-unwto.html-Harta restricțiilor de călătorie, OMT. Legendă: albastru închis: zone cu granițe închise 
complet, dungi albastre închis: zone cu granițe parțial închise, albastru azur: zone cu destinații 
restricționate, albastru deschis: suspendare de zboruri, albastru pal: alte măsuri. 

  

economii se bazează aproape exclusiv pe turism. 
Mai mult de 65% dintre destinațiile cercetate de OMT rămân complet închise turismului: 86% din teritoriul 
Americilor, 74% din teritoriul Europei, 69% din cel al Orientului Mijlociu, 74% din Africa și 69% din 
teritoriile Asiei și Pacificului. 
Organizația Mondială a Turismului atrage atenția asupra consecințelor economice ale menținerii 
restricțiilor și reducerii turismului și călătoriilor internaționale, respectiv pierderea locurilor de muncă și a 
veniturilor. Cu toate acestea, rapoartele și ghidurile OMT au ca scop să furnizeze guvernelor și afacerilor 
din domeniu ”măsuri cuprinzătoare, destinate redeschiderii turismului într-o manieră sigură, lipsită de 
sincope și responsabilă”. 

Continuare de pe pagina 1 

Tot mai multe hoteluri și destinații asigură oaspeților 
”experiența imaculată” 
Sursa:Travel Agent Central 
Autor:Gaurav Banerji 
 
Igiena și distanțarea socială sunt principalele priorități ale industriei călătoriilor și opitalității în această 
perioadă post-pandemie. Odată cu redeschiderea treptată a turismului, țările lumii încearcă să se 
repoziționeze pe harta interesului turiștilor, abordând aceste două teme prioritare în diverse forme. 
Din Statele Unite ale Americii și până în Asia, răspunsul hotelurilor și destinațiilor turistice la schimbările 
cauzate de pandemie sunt axate pe asigurarea acestui concept de ”immaculate experience”. 

Continuare pe pagina 3 
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Continuare de pe pagina 2 

SUA și Canada au decis adoptarea unui set de măsuri de igienă comune, dezvoltate de către liderii 
industriei ospitalității (Asociația Americană a Hotelierilor și Unităților de Cazare) și de oficialii din domeniul 
sănătății, sub denumirea Stay Safe. Aceste măsuri au fost deja adoptate și de alte organizații, printre care 
menționăm: Asociația Hotelierilor Asiatici și Americani, Asociația Unităților de Cazare, Asociația 
Internațională a Hotelurilor de Lux, Asociația Hotelierilor din Canada, Asociația Hotelurilor Latine, și nu în 
ultimul rând, Asociația Agențiilor de Călătorii din SUA. 
 
Districtul Sonoma a lansat ”promisiunea călătoriei sigure”, undeSAFE este acronimul pentru: 
S-Serios: recunoașterea problemei Coronavirus ca fiind o amenințare reală asupra sănătății publice; 
 
A-Atent: respectarea regulilor de sănătate și securitate, chiar dacă nu seamănă cu cele din regiunea de 
proveniență a vizitatorului; 
 
F-Focusat pe viitor: prin acțiunile proprii, fiecare adept al acestei promisiuni se angajează că nu va 
răspândi virusul, asigurându-se că își ia precauțiile necesare; 
 
E-(Everyone)-Toată lumea: toți suntem responsabili pentru propria noastră sănătate și pentru sănătatea 
familiilor noastre. Ca vizitatori, fiecare ne vom asuma respectarea precauțiilor și cerințelor proprietarului 
destinației sau afacerii. Mai multe detalii: https://www.travelagentcentral.com/hotels/more-hotels-and-
destinations-ensuring-immaculate-guest-experience 

13 iunie - Ziua mondială a 
bunăstării 
Sursa:Global Wellness Day 
 
Wellness-ul, sau mai pe românește, bunăstarea, 
reprezintă, potrivit Organizației Mondiale a 
Sănătății, ”o stare de bunăstare completă, din 
punct de vedere fizic, mental și social, și nu 
doar o stare de absență a bolilor sau 
infirmității”. 
 
Pe 13 iunie 2020 se sărbătorește această zi a 
bunăstării, în care website-ul Global Wellness Day 
ne invită să reflectăm asupra a ceea ce înseamnă 
bunăstarea și să experimentăm această senzație. 
 
Mai ales în această perioadă post-pandemie 
considerăm că este important pentru fiecare să ne 
luăm pulsul vieții noastre: cu ce tipuri de stres ne 
confruntăm? care ne sunt provocările zilnice? avem 
probleme de sănătate? ne putem relaxa? dormim 
bine? mâncăm ceea ce trebuie? ne refugiem în 
diverse abuzuri (mâncare, alcool, medicamente sau 
dependență digitală)? Iată câteva întrebări pe care 
ar 

trebuie să ni le punem conștient și la care să 
răspundem cinstit. 
Bunăstarea se fundamentează pe concepte 
precum: 
Holism: sănătatea și bunăstarea sunt rezultatul 
interacțiunii dintre toate dimensiunile lor, de 
aceea este important să fim conștienți de noi ca 
persoane întregi, care au o viață socială, 
spirituală, emoțională, profesională și fizică. 
Echilibru: fiecare dimensiune a vieții are nevoie 
de atenție, lucru care nu este întotdeauna 
posibil. Bunăstarea apare atunci când ne 
impunem să acordăm această atenție și să nu 
mai sacrificăm sănătatea, de exemplu, pentru 
job. 
Auto-responsabilitate: o persoană care își 
asumă propria sănătate și bunăstare va avea 
grijă să își facă timp ea. 
Pozitivism și proactivitate: găsirea aspectelor 
pozitive în orice situație și urmărirea unor 
scopuri concrete ajută la dezvoltarea unei 
atitudini potrivite pentru bunăstare. 
Pentru mai multe detalii: 
http://www.globalwellnessday.org/about/what-is-
wellness/ 
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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. 
 
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 
 

Contribuții ale cititorilor buletinului de știri ”Căutăm 
soluții” – Folia de cupru poate fi folosită pentru 
prevenirea COVID-19 
Sursa:ParculȘtiințificMăgurele 
 
Parcul Științific Măgurele este prima instituție din România care a implementat metoda de prevenire a 
infectării cu COVID-19 folosită în Taiwan, și anume acoperirea unor suprafețe cu folii de cupru. 
 
Explicația științifică este dată de structura moleculară a acestui metal, ai cărui electroni se mișcă în mod 
constant înainte și înapoi, având un comportament ”schizofrenic”, dar foarte util în crearea de acțiuni 
anti-microbiene. 
 
Cercetătorul american Michael Schmidt, profesor de microbiologie la Universitatea de Medicină din 
Carolina de Sud a descris eficiența cuprului astfel: ”S-a dovedit că, cuprul este extrem de eficient 
împotriva virusurilor. Poate ajuta la reducerea răspândirii răcelii și gripei comune, care a fost deosebit 
de mortală în ultimii doi ani.” 
 
Ca o precauție, ținem să menționăm că doar acoperirea unor suprafețe cu folie adezivă de cupru nu ne 
scutește de spălatul pe mâini sau de menținerea tuturor celorlalte măsuri de igienă, securitate și 
distanțare. 
 
Pentru întregul articol, mai multe informații și instrucțiuni despre cum să folosiți acest metal în 
prevenirea infectării cu COVID-19, vă rugăm să accesați următorul link: 
https://www.magurelesciencepark.ro/acoperirea-cu-folia-de-cupru-ca-prevenire-covid-19-prima-
institutie-din-romania-care-a-implementat-metoda-folosita-in-taiwan/ 
 
Mulțumim pentru sugestia oferită pe emailul cautamsolutii@incdt.ro de către Dl. Mihai GANCIU-PETCU, 
Cercetător Științific, Gr. I la Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației,  Doctor în 
Științe, care a preluat și implementat această metodă în activități ale domniei sale. 


