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8. - 10. SEPTEMBER 2020
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TrygtMØDE
MCH gennemførte 13. - 16. august design- og interiørmessen Formland, den første
messe siden nedlukningen i marts. Det skete under tryghedskonceptet TrygtMCH
og samlede i alt 6.500 indkøbere og udstillere.
TrygtMCH blev særdeles godt modtaget, og kan opleves på Automatik-messen
i Brøndby Hallen som TrygtMØDE.
Grundprincipperne er antal, afstand, adfærd og hygiejne – som du kan læse
mere om på siden overfor.
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AUTOMATIK
COVID-19-KONCEPT
Med et nyt covid-19-koncept for Automatik
passer vi på dig og dine kolleger:

Messeaktivitet er omfattet af Erhvervsministeriets retningslinjer
pr. 14. maj 2020. Det betyder, at messer som et fagligt indkøbscenter
er omfattet af regelsættet for indkøbscentre og stormagasiner, hvor der
skal være et minimumsantal kvadratmeter pr. person på såvel standene
som på hele messen.

Før messen

Messen

• Gæsterne fordeles jævnt
(ankomsttidspunkt
vælges ved registrering)
• Gæsterne modtager
praktiske informationer
forud for besøget
• Gæsterne opfordres til
at downloade appen
smitte|stop
• Gæsterne opfordres til at
blive testet, hvis man har
været i områder med
potentiel risiko for smitte
• Tag ikke på Automatik ved
symptomer på sygdom

• Fokus på rette antal gæster
og udstillere i hallen (jf. myndighedernes anbefalinger)
• Messen opbygges efter
gældende anbefalinger
– alle stande er 12 m2
• Brede gange (4 meter) skal
sikre plads til gæsterne
• Hygiejnestationer og
ekstra rengøring
• Påmindelser om afstand
og hygiejne
• Tryghedskontrakt med
udstillere sikrer antal,
afstand og hygiejne
• TrygtMøde-guider på
messeområdet
• Mundbind af type II vil være
tilgængelige på messen
som et supplement til dem,
der ønsker det

Indgang
• Gæsterne fordeles ved
tre indgange
• Tællere sikrer det rette
antal gæster i hallen og
ved konferencerne
• Synlig information med
råd om antal, afstand
og hygiejne

Konferencer
• Gennemføres i Idrættens
Hus tilpasset de gældende
anbefalinger

Afrejse
• Ved eventuel spidsbelastning
guides gæster til rette
udgang fra messen
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