Frica de coronavirus lovește în industria
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IT Trans cel mai important eveniment mondial dedicat digitalizării în
sectorul transporturilor și care urma să înceapă marți la Karlsruhe a
fost anulat pe considerente de siguranță în contextul epidemiei de
coronavirus. În funție de evoluția pandemiei, ar putea fi afectat și un alt
eveniment important din toamnă din Germania, anume InnoTrans 2020.
Uniunea Intrernatională pentru Transport
Public (UITP) și compania organizatoare
Messe Karlsruhe au luat decizia de a amâna
desfășurarea târgului IT-TRANS, unul dintre
cele mai importante târguri dedicate
digitalizării în sectorul Transporturilor, potrivit
unui comunicat de zilele trecute al celor două
entități. Cauza este epidemia de coronavirus
și atenția pe care organizatorii o acordă
siguranței participanților, a fost comunicat de
către organizatori. Decizia a fost una
„comună”.
„Evoluțiile recente la nivel local cu focarul de coronavirus ne-au condus la această
decizie. Întrebările din partea participanților la IT-TRANS au crescut semnificativ în
această săptămână, întrucât relatările din media privind focarele s-au înmulțit. La nivel
mondial, un număr tot mai mare de țări sau autorități locale au în vedere impunerea sau
înăsprirea restricțiilor la călătoriile internaționale sau la organizarea de evenimente de
anvergură”, spun organizatorii evenimentului.
„Am urmărit situația de-a lungul zilei și am ascultat cu atenție informațiile și sfaturile
primite de la autoritățile locale. Siguranța și bunăstarea tuturor expozanților, delegaților și
vizitatorilor sunt întotdeauna prioritatea noastră, de aceea credem că aceasta este
decizia corectă pentru toți cei implicați și apreciem înțelegerea și sprijinul dvs.”, spune
Mohamed Mezghani, secretar general al UITP și Britta Wirtz, director general al Messe
Karlsruhe.

În plus, un număr tot mai mare de companii importante din UE au impus restricții de
călătorie în afaceri sau chiar interdicții de deplasare angajaților lor. Între timp, expozanți
cunoscuți, vorbitori importanți în cadrul subiectelor specifice conferinței, dar și asociațiile
de sprijin, s-au retras din participarea lor la eveniment. „Având în vedere aceste
circumstanțe extreme, am ajuns astăzi la concluzia că nu mai putem asigura mediul sigur
și confortabil așteptat de părțile interesate și, prin urmare, am decis cu regret să amânăm
ediția 2020”, spun inițiatorii evenimentului.
Cât privește un alt eveniment important care ar urma să aibă loc peste câteva luni,
respectiv InnoTrans Berlin, desfășurarea acestuia nu pare încă a fi afectată. Pe fondul
îngrijorărilor cu privire la impactul coronavirusului și al restricțiilor de călătorie asociate
afacerilor internaționale, organizatorul InnoTrans, Messe Berlin, spune că este în contact
permanent cu autoritățile sanitare.
„Așa cum stau lucrurile în prezent, nu există niciun motiv să anulezi InnoTrans 2020”,
spune Messe Berlin, adăugând că este de așteptat ca cel mai mare eveniment de profil
din lume să aibă loc, conform planificării, în perioada 22-25 septembrie. Totuși, în caeasta
perioadă sunt anulate mai multe târguri tradiționale care urmau să aibă loc la Hanovra,
Frankfurt, din cauza temerilor privind COVID 19.
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