ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2020
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL
Στο συνέδριο «Λοιμώξεις στο Σταυροδρόμι του 2020», κύριο μέλημα μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση
όλων των κανόνων υγιεινής και η λήψη μέτρων για την διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων
στους συνεδριακούς χώρους, των συναδέλφων μας, όσο και της δημόσιας υγείας γενικότερα.
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παρθεί όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μη μετάδοσης του Covid19 που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα από την Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες οδηγίες και
συστάσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΔΩΡΕΑΝ
Δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία:
➢

Φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων, στο χώρο του
συνεδρίου, με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία για την
αποφυγή μετάδοσης του Covid-19.

➢

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής
την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

➢

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα
περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό και έξοδο τους
στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή
(e-Program) μέσω ενός QR code.

➢

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να
το υποβάλλουν εκ νέου.

➢

Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου, αν υπάρχουν
διαθέσιμες κενές θέσεις, από όπου θα παραλαμβάνετε και την κονκάρδα συνέδρου.

➢

Σε περίπτωση κάλυψης του μέγιστου αριθμού καθήμενων εντός της συνεδριακής αίθουσας βάσει
όλων των υγειονομικών κανόνων θα παρέχεται ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live-streaming).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
➢

Στις αίθουσες ομιλιών, στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου
(γραμματεία, χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και μέτρα
προστασίας της υγείας.

➢

Οι Σύνεδροι πριν την είσοδό τους στις αίθουσες ομιλιών θα ενημερώνονται για τις διαθέσιμες / κενές
θέσεις.

➢

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (eCertificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους.

➢

Χορηγούνται 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

➢

Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός
της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην
πλατφόρμα μετάδοσης.

➢

Το προσωπικό του ομίλου εταιριών The Mastermind Group έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την
προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση,
Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.
Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου:

➢

Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδαςhttps://tmg.gr/limoxis2020-livestream/

➢

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλλει στην φόρμα
εγγραφής σας καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ:
Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την
έναρξη του συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων
τους στην τεχνική γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Μαρίτα Μαντάλα
Masterming Group
Μαραθωνομάχων 26,151 24 – Μαρούσι
τηλ. +30 210 6827405 - 210 6839690/1
fax. +30 210 6827409
e-mail. mmantala@tmg.gr
web site. www.tmg.gr

