Wiele krajów boryka się obecnie z koniecznością opanowania rozprzestrzeniania się
koronawirusa w społeczności. Reakcja każdego kraju jest wyjątkowa i oferujące cenne lekcje.
Po tym, jak niszczycielski wpływ COVID-19 ujawnił się w prowincji Hubei, Chiny nałożyły
bezprecedensowe środki - budując szpitale w ciągu dziesięciu dni, ustanawiając „blokadę” dla prawie
60 milionów ludzi i znaczące ograniczenia dla setek milionów innych osób oraz stosując szerokie oparty
na nadzorze w celu zapewnienia zgodności - w celu zwalczania rozprzestrzeniania się. Środki te
odniosły sukces w szybkim zmniejszeniu przenoszenia wirusa.
W Korei Południowej odnotowano szybki wzrost liczby przypadków w pierwszych dwóch tygodniach
jej wybuchu, od około 100 wszystkich przypadków w dniu 19 lutego do ponad 800 nowych przypadków
w dniu 29 lutego. Od tego czasu liczba nowych przypadków stale spadała, choć nie tak stromo jak w
Chinach. Osiągnięto to poprzez rygorystyczne wdrażanie klasycznych narzędzi zdrowia publicznego,
często integrujących technologię. Przykłady obejmują szybkie i powszechne wdrażanie testów,
rygorystyczne śledzenie kontaktów oparte na technologii, nacisk na bezpieczeństwo
świadczeniodawców oraz zintegrowane śledzenie i analizy w czasie rzeczywistym. Wydaje się, że
Singapur i Tajwan zastosowały podobne podejście, również z ogólnie udanymi wynikami.

World Travel Agents Associations Alliance, globalna społeczność biur podróży podkreśla, że
konieczne są skoordynowane i oparte na dowodach środki przeciwko epidemii COVID-19.
Pandemia COVID-19 jest problemem zdrowia publicznego wymagającym proporcjonalnych i opartych
na faktach środków, które są podejmowane zgodnie z najnowszymi zaleceniami ekspertów z całego
świata dotyczącymi zdrowia publicznego. Ograniczenia dotyczące podróży, choć w tej chwili zrozumiałe
konieczne, muszą zostać starannie ocenione.
Długoletni członek SITE, Liu Ping, CEO China Star Ltd. podkreśla, że wszystkie wydarzenia MICE
w kraju i za granicą zostały anulowane. Ludzie w firmach eventowych i DMC pracują w domu. Istnieje
wiele internetowych programów szkoleniowych i edukacyjnych. Chińscy członkowie SITE, którzy
pochodzą z różnych części Chin, dzielą się informacjami w SITE China WeChat Group lub w innej
branżowej grupie WeChat. Każde miasto lub prowincja ma swoje własne polityki wspierające, takie jak
obniżenie podatków lub odroczenie podatków.
SITE China jest bardziej aktywny niż kiedykolwiek w sytuacji epidemii i starają się zachęcać jego
członków do dalszego utrzymywania się. Stworzyli bloga SITE China WeChat i zachęcają członków SITE
do pisania historii o epidemii, które są udostępniane ogółowi społeczeństwa. SITE China Chapter
współpracuje z 31Event, firmą technologiczną z dwoma członkami SITE, aby we wtorek co dwa
tygodnie nadawać na żywo program „Cloud Talk”.

16.02.2020 r Paweł Niewiadomoski, Prezes Polskiej Izby Turystyki, udostępnił informację o bieżących
antykryzysowych działaniach Izby: Sytuacja branży turystycznej z dnia na dzień – bez naszej winy - stała
się dramatyczna. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość naszych miejsc pracy. Lawinowo - z dnia na
dzień, z godziny na godzinę, rosły problemy.
Nie było czasu do stracenia. Na arenie międzynarodowej za pośrednictwem Europejskiego Związku
Biur Podróży ECTAA podjęliśmy dialog z Komisją Europejską w zakresie uzyskania pomocy
bezpośredniej dla branży turystycznej, natychmiastowego złagodzenia skutków Dyrektywy 2302/2015,
jak i rozwiązań na przyszłość.
W kraju natomiast przedstawiciele Izby, najszybciej jak to było możliwe, weszli w kontakt z
Ministerstwem Rozwoju. Od tamtej pory służą swoją wiedzą w pracach nad przygotowaniem rozwiązań
osłonowych. Od początku staliśmy na stanowisku, że trzeba zgłaszać realne, możliwe do szybkiego
wdrożenia rozwiązania, przeznaczone dla branży turystycznej. Izba uczestniczy też w pracach zespołu,
reprezentującego szersze środowisko sektorów rynku, poszkodowanych przez COVID-19.
Kilka dni temu przesłaliśmy apel w formie listu do premiera Mateusza Morawieckiego, zawierający
katalog proponowanych rozwiązań ratunkowych. Oprócz tego złożyliśmy na ręce premiera i minister
rozwoju Jadwigi Emilewicz, dodatkowy szczegółowy projekt pakietu pomocowego dla organizatorów
turystyki i agentów turystycznych, obejmujący również korzystne działania dla pozostałych
przedsiębiorców szeroko rozumianej branży. Najprawdopodobniej jutro, w poniedziałek, minister
rozwoju przedstawi premierowi tak zwaną specustawę, zawierającą generalne rozwiązania osłonowe
dla przedsiębiorców, w tym również tych z branży turystycznej.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez resort rozwoju korzystne, bardzo praktyczne i dające się szybko
wdrożyć rozwiązania, będące odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby branży, zyskają akceptację
Premiera i Rady Ministrów.
Zdając sobie sprawę, jak dramatyczna i budząca niepokój jest sytuacja, apeluję do przedstawicieli
naszego środowiska o zachowanie spokoju i niepodejmowanie w najbliższych dniach gwałtownych
decyzji.
Zdajemy sobie sprawę, że z sytuacji, która nas spotkała, nie ma idealnego wyjścia. Nikt nie wyjdzie z
niej bez szkody, ale mamy poczucie, że jako Izba zrobiliśmy wszystko, żeby nasze firmy mogły
funkcjonować nadal i powoli odzyskiwać pozycję na rynku.

18.03.2020 r. rząd Węgier zawiesił zobowiązania do spłaty kwoty głównej i odsetek od
pożyczek zaciągniętych przez osoby prywatne i przedsiębiorstwa. W wiadomości wideo premier
przedstawił środki ekonomiczne i środki ochrony zatrudnienia przyjęte przez rząd w związku z epidemią
koronawirusa. W ramach tych pożyczek krótkoterminowych udzielono kredytów do 30 czerwca.
Jednocześnie roczna stopa procentowa (APR) nowych kredytów konsumpcyjnych została
zmaksymalizowana według podstawowej stopy banku centralnego powiększonej o 5 procent,
stwierdził premier.

Ponadto w sektorach, które borykają się już z poważnymi trudnościami, takich jak turystyka,
gastronomia, przemysł rozrywkowy, sport, usługi kulturalne i transport pasażerski - czyli usługi
taksówkowe - anulują one w całości zobowiązania pracodawców z tytułu składek na okres do 30
czerwca . Jednocześnie składki pracowników są znacznie zmniejszane; nie będą musieli płacić składek
emerytalnych, a składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie obniżona do ustawowego minimum.
Orbán dodał, że taksówkarze płacący podatki zgodnie z systemem przeznaczonym dla małych
przedsiębiorstw (KATA) również nie będą zobowiązani do zapłaty zryczałtowanych zobowiązań
podatkowych. W tych sektorach rozwiązanie umów najmu i podniesienie czynszów nie będzie
dozwolone. Postanowili uelastycznić zasady zatrudnienia; Wskazał, że celem jest ułatwienie
pracodawcom i pracownikom dojścia do porozumienia.
Podkreślił, że po pierwszych i najpilniejszych obecnie przyjętych decyzjach będą podejmowane
kolejne. Niemal każdego dnia wprowadzane będą kolejne i dalsze środki w celu ożywienia gospodarki.

Dane na dzień 19.03.2020 r.
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